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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Dobrogea de Nord Tulcea JUDEȚ Tulcea Data 20 martie 2019   1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1  
Tipul modific rii Num rul modific rii solicitate2 în anul curent       Modificare simpl   - conform pct.1  
   Modificare complex  - conform pct.2 1/ 2019        Modificare legislativ  și/sau administrativ  - conform pct.3   

II.  DESCRIEREA MODIFIC RILOR SOLICITATE3  1. DENUMIREA MODIFIC RII: Realoc ri financiare între m suri/ priorit i – Modificarea Capitolului X – Planul de finan are al strategiei i Anexa 4 – Planul de finan are, conform pct. 1, litera b i c  a) Motivele și/sau problemele de implementare care justific  modificarea  
inând cont de cerin ele teritoriului microregiunii Dobrogea de Nord și având în vedere rapoartele de selec ie încheiate pe parcursul anilor 2017 - 2018, se solicit  realocarea sumelor pe m surile finan ate prin GAL Dobrogea de Nord Tulcea, cu modificarea descrierilor din Capitolul X – Planul de finan are al strategiei și a  Anexei 4 la SDL – Planul de finan are, dup  cum urmeaz :  

 realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorit ii (P1), respectiv: -diminuarea la 32.721,50 euro a sumei alocate pentru  m sura M2/1C, prioritatea (P1), prin realocarea sumei de 229,84 euro c tre prioritatea (P6) – m sura M8/ 6B; 
 realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorit ii (P2), respectiv: -suplimentarea la 360.000,00 euro a sumei alocate pentru m sura M6/2B, prioritatea (P2), prin realocarea sumei de 7.320,21 euro, de la prioritatea (P6), M5/ 6A;  
 realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorit ii (P6), respectiv: 
– diminuarea la 470.000,00 euro a sumei alocate pentru m sura M5/6A, prioritatea (P6), prin realocarea sumei de 20.000,00 euro, respectiv 7.320,21 euro c tre prioritatea (P2) – m sura M6/ 2B 
(pentru acoperirea valorii unui proiect de 40.000 euro/ proiect) și 12.679,79 euro în interiorul aceleiași 
priorit i (P6), c tre m sura M8/ 6B;                                                            1 conform î adrării tipurilor de odifi ări din prezentul Ghid. 2 u ărul odifi ării soli itate î  a ul ure t. 3 fie are odifi are va fi o pletată o for  pu telor a, , ,d. 
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- diminuarea la 179.730,00 euro a sumei alocate pentru m sura M1/ 6B, prioritatea (P6), prin realocarea sumei de 270,00 euro, în interiorul aceleiași priorit i (P6), c tre m sura M8/ 6B; - diminuarea la 783.505,00 euro a sumei alocate pentru m sura M4/ 6B, prioritatea (P6), prin realocarea sumei de 526,60 euro, în interiorul aceleiași priorit i (P6), c tre m sura M8/ 6B; -suplimentarea la 51.149,64 euro a sumei alocate pentru m sura M8/ 6B, prioritatea (P6), prin realocarea sumei de 13.706,23 euro, respectiv 13.476,39 euro, în interiorul aceleeași priorit i (P6): 
12.679,79 euro de la M5/ 6B + 270,00 euro de la M1/ 6B + 526,60 euro de la M4/ 6B și  229,84 euro,  de la prioritatea (P1), M2/ 1C. 
Dup  realocarea sumelor între m suri și priorit i, Planul de finan are al SDL se prezint  astfel:   prioritate m sura alocare SDL alocare bonusare  (A+B) alocare prin propunere modificare 3 SDL 1 M2/1C 25.000,00 32.951,34 32.721,50 2 M7/2A 120.000,00 135.000,00 135.000,00 M6/2B 250.000,00 352.679,79 360.000,00 6 M5/6A 490.000,00 490.000,00 470.000,00 M1/6B 180.000,00 180.000,00 179.730,00 M3/6B 100.000,00 100.000,00 100.000,00 M4/6B 400.000,00 784.031,60 783.505,00 M8/6B 37.443,41 37.443,41 51.149,64 Total 1.602.443,41 2.112.106,14 2.112.106,14   b) Modificarea propus  Modificarea Capitolului X – Planul de finan are al strategiei:  

Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A a Planului de finan are al SDL GAL DN Tulcea este stabilit conform valorii aferente teritoriului și popula iei acoperite de parteneriat, respectiv 
19,84 Euro/locuitor și  985,37 euro/km².   Componentaei A ( reprezint  75% din Planul de finan are)  și este în valoare de   2.136.591,21 euro, 
calculat  dup  cum urmeaz : 
 Valoare suprafa  teritoriu = 1.457,06 km² x 985,37 euro/ km² = 1.435.743,21 euro 
 Valoare popula ie teritoriu = 35.325 loc x 19,84 euro/locuitor   =    700.848,00 euro Din totalul costurilor publice locale efectuate pentru Componenta A, cheltuielile de func ionare i animare (reprezint  25 % din Planul de finan are) (teritoriul GAL DN Tulcea are potrivit Ghidului 
Solicitantului alocare pentru Delta Dunării), respectiv 534.147,80 euro. Componenta B ( reprezint  bonusul de calitate ob inut în urma procesului de evaluare și selec ie)  și este în valoare de   679.550,31 euro.  
Valoarea indicativ  alocat  pentru fiecare m sur  propus  în SDL este corelat  cu nevoia identificat  
în analiza diagnostic, analiza SWOT și indicatorii de rezultat stabili i prin strategie, iar ierarhizarea  
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m surilor este f cut  pe obiectivele specifice  și priorit ile SDL GAL DN Tulcea, ce sunt corelate cu 
priorit ile de dezvoltare rural  și domeniile de interven ie stipulate în art.5 al Reg.UE nr.1305/ 2013:   Priorit i de dezvoltare rural / domeniu de interven ie - 

M sura Valoare/ m sur  (euro) Alocare 
financiar / 
m sur  SDL (%) Total/ prioritate  SDL (euro) Alocare 

financiar / prioritate SDL  (%) 
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a  OS1 SDL  Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, 

îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază pentru creșterea calității vieții 
populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. P1 SDL  Încurajarea dezvolt rii infrastructurii și serviciilor pentru popula ie, inând cont de 
necesitatea reducerii s r ciei și a promov rii incluziunii sociale în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea P6/ 6B    M4/ 6B Înfiin area, extinderea și 

îmbun t irea infrastructurii locale la scar  
mic  400.000,00 783.505,00 18,72 37,10% 717.443,41 1.114.384,64 33,58 52,76% M1/ 6B Crearea și dezvoltarea serviciilor 
sociale de baz  pentru popula ie 180.000,00 179.730,00 8,43 8,51% M3/ 6BConservarea patrimoniului cultural și 
promovarea tradi iilor locale 100.000,00 4,68 4,73% M8/ 6B Constituirea și promovarea formelor asociative 37.443,41 51.149,64 1,75 2,42% P2 SDL Diversificarea activit ilor economice și crearea de locuri de munc  în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea P6/ 6A M5/ 6A Diversificarea economiei locale prin 
dezvoltarea activit ilor non-agricole 490.000,00 470.000,00 22,93 22,25% 490.000,00 470.000,00 22,93 22,25% OS2 SDL Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul 

LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. P3 SDL Creșterea viabilit ii exploata iilor și a competitivit ii agriculturii și industriei alimentare în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, prin sprijinirea inov rii P2/ 2B P2/ 2A M6/ 2B Agricultur  competitiv  prin 
reînnoirea genera iilor de fermieri 250.000,00 360.000,00 11,70 17,04% 370.000,00 495.000,00 17,32 23,44% M7/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 120.000,00 135.000,00 5,62 6,39% P4 SDL Încurajarea transferului de cunoștin e și a form rii profesionale în domeniul agricol în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea P1/ 1C M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea abilit ilor 
și competen elor profesionale în domeniul agricol 25.000,00 32.721,50 1,17 1,55% 25.000,00 32.721,50 1,17 1,55%           
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  Modificarea Anexei IV – Planul de finan are:  
COMPONENTA A+B1 

PRIORITATE M SURA INTENSITATEA SPRIJINULUI CONTRIBU IA 
PUBLIC  

NERAMBURSABIL / 
M SUR 2           (FEADR + BUGET 

NA IONAL) EURO CONTRIBU IA 
PUBLIC  

NERAMBURSABIL / PRIORITATE (FEADR + BUGET 
NA IONAL) EURO VALOARE 

PROCENTUAL 3 (%) 1 M2/1C 100,00% 32.951,34 32.721,50 32.951,34 32.721,50 1,17 1,16% 2 M7/2A 100,00% 135.000,00 487.679,79 495.000,00 17,32  17,58% M6/2B 100,00% 352.679,79 360.000,00 6 M5/6A 100,00% 490.000,00 470.000,00 1.591.475,01 1.584.384,64 56,51 56,26% M1/6B 100,00% 180.000,00 179.730,00 M3/6B 90%; 100% 100.000,00 M4/6B 100,00% 784.031,60 783.505,00 M8/6B 90%; 100% 37.443,41 51.149,64 Cheltuieli de 
func ionare i animare4 100,00% 704.035,38 25,00% TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2.816.141,52 100,00% 

  c) Efectele estimate ale modific rii 
Modific rile propuse sunt necesare pentru implementarea eficient  a SDL, iar solu ia de a realoca 
sume vine s  optimizeze utilizarea fondurilor și s  maximizeze efectele utiliz rii acestora la nivelul 
popula iei teritoriului GAL.  d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL Modific rile operate la nivelul Capitolului X – Planul de finan are al strategiei și a Anexei 4 Plan de 
finan are- nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL.       
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2. DENUMIREA MODIFIC RII: Modificarea Capitolului XI – Procedura de evaluare i selec ie a proiectelor depuse în cadrul SDL (înlocuirea membrilor de drept i membrilor suplean i din 
cadrul Comitetului de selec ie), conform pct. 1, litera d a) Motivele și/sau problemele de implementare care justific  modificarea  - în ședin a Comitetului Director și Adun rii Generale din 19 martie 2019 inându-se cont de 

radierea din Registrul Comer ului a doi membri care aveau calitatea de membri în Comitetul de 
selec ie, s-a propus înlocuirea acestora, cu men inerea condi iilor de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului sub-m sura 19.2 și a acordului de parteneriat: 
 T taru C t lin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravur  P.F.A., care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Somova, 
 Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Ceatalchioi.  b) Modificarea propus  
Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL: 

 Cap.XI – Procedura de evaluare i selec ie a proiectelor depuse în cadrul SDL: - în descrierea partenerilor pe domeniile de activitate, se înlocuiește pentru componenta privat, 
T taru C t lin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravur  P.F.A., care s  reprezinte teritoriul UAT 
comuna Somova și Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Ceatalchioi respectiv în cadrul paragrafelor:  (1) Comitetul de Selec ie - membri de drept: Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii                                            PARTENERI PUBLICI 14,28% UAT comuna Grindu MEMBRU  UAT 

PARTENERI PRIVA I42,86% Partener Func ia in CS  Tip*/ Observa ii             S.C Borg S.R.L MEMBRU  SRL 
T taru C t lin Florin  

Ionescu Florin Gravur  PFA MEMBRU PFA Mocanu Vasilica PFA PRESEDINTE PFA 
PARTENERI SOCIETATE CIVIL  (ONG)  42,86%  Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii                                            

Asocia ia ,,Natura Zâmbe te” MEMBRU  ONG 
Asocia ia Eliot House MEMBRU  ONG 

Comunitatea Italian  ”Friulana” MEMBRU  ONG    (2) Comitetul de selec ie membri suplean i: Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii                                            PARTENERI PUBLICI 14,28% UAT comuna Grindu MEMBRU SUPLEANT UAT 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
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PARTENERI PRIVA I 42,86% Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii                                            S.C Prosilva-Serv S.R.L MEMBRU SUPLEANT SRL Morozov Nicoleta Mihaela PFA S.C. Cetalul Violetelor S.R.L. MEMBRU SUPLEANT PFASRL S.C EBC Universal S.R.L PRESEDINTE SUPLEANT SRL 
PARTENERI SOCIETATE CIVIL  (ONG)  42,86%  Partener Func ia in CS Tip*/ Observa ii                                            A.D.D.J. Tulcea MEMBRU SUPLEANT ONG (ADI) 

Asocia ia ,,Unitate pentru s n tate” MEMBRU SUPLEANT ONG 
Asocia ia Agricol  ,,Dinoge ia”  MEMBRU SUPLEANT ONG   c) Efectele estimate ale modific rii 

Modificarea supus  aprob rii este de natur  a corela informa iile descrise în capitolul XI – Procedura 
de evaluare și selec ie a proiectelor depuse în cadrul SDL. Înlocuirea membrilor Comitetului de Selec ie nu are niciun efect asupra implement rii SDL sau la nivelul teritoriului, iar rezultatele scontate sunt cele asumate prin SDL aprobat . d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL Modificarea operat  la nivelul Capitolului XI – Procedura de evaluare și selec ie a proiectelor depuse în cadrul SDL - nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL.            

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
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 3. DENUMIREA MODIFIC RII: Modificarea Capitolului IV – Obiective, priorit i i domenii de 
interven ie, conform pct. 2, litera b a) Motivele și/sau problemele de implementare care justific  modificarea  

Motivele care justific  modificarea Capitolului IV – Obiective, priorit i i domenii de interven ie 
sunt date de modific rile intervenite în valoarea realoc rilor financiare din Planul de finan are a 
m surilor SDL M1/6B, M2/1C, M4/6B, M5/6A, M6/2B, M7/2A, M8/6B, astfel încât se impune corelarea cu aceste valori.   b) Modificarea propus  
Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL: 

 Capitolului IV – Obiective, priorit i i domenii de interven ie:  M1/ 6B Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale de baz  pentru popula ie (alocare financiar  8,43 8,51%) M3/ 6B Conservarea patrimoniului cultural și promovarea tradi iilor locale (alocare financiar  4,68 4,73%) M4/ 6B - Înfiin area, extinderea și îmbun t irea infrastructurii locale la scar  mic  (alocare 
financiar  18,72 37,10%) M8/ 6B – Constituirea și promovarea formelor asociative (alocare financiar  1,75 2,42%) M5/ 6A - Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activit ilor non-agricole (alocare 
financiar  22,93 22,25%) M6/ 2B Agricultur  competitiv  prin reînnoirea genera iilor de fermieri (alocare financiar  11,70 17,04%) M7/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (alocare financiar  5,62 6,39%) M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea abilit ilor și competen elor profesionale în domeniul agricol 
(alocare financiar  1,17 1,55%)  c) Efectele estimate ale modific rii Modificarea solicitate asupra Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție nu are 
efecte intrinseci asupra implement rii SDL, rolul modific rii fiind acela de a corela modific rile propuse asupra Cap. V – Prezentarea măsurilor și Cap .X – Planul de finanțare al strategiei, cu 
sinteza prezentat  în acest capitol. d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL 
Modificarea operat  la nivelul Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție - nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modific rii fiind acela de a actualiza sumele alocate în conformitate cu transferurile solicitate.    



8  

4. DENUMIREA MODIFIC RII: Modificarea Capitolului V – Prezentarea m surilor. Demonstrarea 
valorii ad ugate. Caracterul integrat și inovator, conform pct. 2, litera b, dup  cum urmeaz :  1.1 M sura M4/ 6B  ÎNFIIN AREA, EXTINDEREA I ÎMBUN T IREA INFRASTRUCTURII LA SCAR  MIC     a) Motivele și/sau problemele de implementare care justific  modificarea  Modificarea vizeaz  Fișa M surii M4/ 6B – Înfiin area, extinderea și îmbun t irea infrastructurii la scar  

mic , în sensul: -diminu rii valorii maxime/ proiect de 80.000 euro și realocarea sumei neselectate/ necontractate 
aferente priorit ii (P6), respectiv 526,60 euro de la m sura M4/ 6B, în interiorul aceleiași 
priorit i (P6), c tre m sura M8/ 6B.  b) Modificarea propus  
Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL: Pct. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului, devine: 
Intensitatea sprijinului este stabilit  astfel : - 100% pentru investi ii negeneratoare de venit; - 100% pentru investi ii generatoare de venit cu utilitate public ; 
Ponderea maxim  a intensit ii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 
este pân  la 100%, f r  a dep și valoarea maxim  de 100.000 80.000 Euro.  c) Efectele estimate ale modific rii 
Absorb ia integral  a sumei prev zut  pentru componenta 19.2 a SDL GAL „Dobrogea de Nord 
Tulcea”  d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL 
Modificarea operat  la nivelul Capitolului V – Prezentarea măsurilor – Fișa M surii M4/ 6B nu are 
impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modific rii fiind acela de a actualiza sumele alocate în conformitate cu transferurile solicitate.        
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1.2 Denumirea m surii: M sura M6/2B  AGRICULTUR  COMPETITIV  PRIN REÎNNOIREA 
GENERA IILOR DE FERMIERI  a) Motivele și/sau problemele de implementare care justific  modificarea  

Modificarea vizeaz  Fișa M surii M6/ 2B – Agricultur  competitiv  prin reînnoirea genera iilor de fermieri, în sensul: -creșterii valorii alocate pân  la 360.000,00 euro, (în scopul finan rii unui proiect de 40.000 euro) prin realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorit ii (P6), respectiv 7.320,21,00 euro de la m sura M5/ 6A, c tre prioritatea (P2), c tre m sura M6/ 2B.  b) Modificarea propus  Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL: Pct. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului, devine: 
Sprijinul public nerambursabil se acord  pentru o perioad  de maxim trei/cinci* ani și este de:  
• 50.000 de euro pentru exploata iile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;  
• 40.000 de euro pentru exploata iile între 8.000 SO și 29.999 50.000 SO.  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub form  de prim  în dou  tranșe, astfel:  
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finan are;  
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condi ia implement rii corecte a planului de 
afaceri, f r  a dep și trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finan are.  *Perioada de cinci ani se aplic  doar pentru sectorul pomicol.     c) Efectele estimate ale modific rii 
Absorb ia integral  a sumei prev zut  pentru componenta 19.2 a SDL GAL „Dobrogea de Nord 
Tulcea”  d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL 
Modificarea operat  la nivelul Capitolului V – Prezentarea măsurilor – Fișa M surii M6/ 2B nu are 
impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modific rii fiind acela de a actualiza sumele alocate în conformitate cu transferurile solicitate.            
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1.3 Denumirea m surii: M sura M8/ 6B  CONSTITUIREA  I  PROMOVAREA  FORMELOR  ASOCIATIVE    a) Motivele și/sau problemele de implementare care justific  modificarea   
Modificarea vizeaz  Fișa M surii M8/ 6B – Constituirea și promovarea formelor asociative, în sensul: -creșterii valorii alocate pân  la 51.149,64 euro, respectiv creșterii valorii maxime/ proiect, prin realocarea sumei de 13.706,23 euro, respectiv 13.476,39 euro, în interiorul aceleeași priorit i (P6): 12.679,79 euro de la M5/ 6B + 270,00 euro de la M1/ 6B + 526,60 euro de la M4/ 6B și  229,84 euro, de la prioritatea (P1), M2/ 1C.  b) Modificarea propus   
Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL: Pct. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului, devine: Intensitatea sprijinului va fi: 
 pentru opera iunile generatoare de venit: pân  la 90%;  
 pentru opera iunile negeneratoare de venit: pân  la 100%.  Valoarea proiectelor: maxim 37.443,41 51.149,64 euro. 
Se vor asigura costuri de func ionare a cooper rii – max. 20%. Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde opera iunile se 
reg sesc în regulament (pentru investi iile din planul de afaceri) și de c tre parteneriat 
pentru cele care nu se reg sesc. Pentru opera iunile generatoare de venit s-a stabilit 90% 
deoarece poten ialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente.  c) Efectele estimate ale modific rii  
Absorb ia integral  a sumei prev zut  pentru componenta 19.2 a SDL GAL „Dobrogea de Nord 
Tulcea”  d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL  
Modificarea operat  la nivelul Capitolului V – Prezentarea măsurilor – Fișa M surii M8/ 6B nu are 
impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modific rii fiind acela de a actualiza sumele alocate în conformitate cu transferurile solicitate.       
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5. DENUMIREA MODIFIC RII: Înlocuirea T taru C t lin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravur  
P.F.A. care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Somova, respectiv înlocuirea Morozov Nicoleta Mihaela P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L. , care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Ceatalchioi , conform pct. 3, litera b  a) Motivele și/sau problemele de implementare care justific  modificarea  - în ședin a Comitetului Director și Adun rii Generale din 19 martie 2019 inându-se cont de radierea 

din Registrul Comer ului a doi membri care aveau calitatea de membri în AGA, s-a propus înlocuirea 
acestora, cu men inerea condi iilor de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului sub-m sura 19.2 
și a acordului de parteneriat: 
 T taru C t lin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravur  P.F.A., care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Somova, 
 Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Ceatalchioi. b) Modificarea propus  
Modificarea propus  are impact asupra urm toarelor sec iuni din SDL: 

 Cap.II – Componen a parteneriatului: - în descrierea partenerilor pe domeniile de activitate, se înlocuiește pentru componenta privat, 
T taru C t lin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravur  P.F.A., care s  reprezinte teritoriul UAT 
comuna Somova și Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Ceatalchioi respectiv în cadrul paragrafelor:  
●privat (53,33%): 1 2 reprezentant reprezentanți ali întreprinzătorilor privați (comer  cu 
am nuntul, alte activit i de tip rire): SC Mitu Costel SRL Pardina, Ionescu Florin Gravur  P.F.A. Somova; 7 6 reprezentanți ai grupurilor de producători și organizațiilor agricole (apicultură, 
creșterea animalelor, agricultură - cultivarea legumelor, plantelor, grădinăritul, silvic etc): Mocanu Vasilica PFA-Niculi el, T taru C t lin Florin PFA - Somova, Morozov Nicoleta Mihaela PFAS.C. Cetalul Violetelor S.R.L.- Ceatalchioi, Asocia ia „Dinoge ia” Luncavi a, SC Lombardi Agro SRL-I.C.Br tianu, SC Borg SRL–Smârdan, SC EBC Universal SRL- V c reni, SC Prosilva-Serv SRL- Jijila;    
PFA Moruzov Nicoleta Ionescu Florin Gravur  P.F.A. este activ în zona reprezentat , iar accesarea de fonduri europene într-o zon  atât de izolat  arat  c  acest partener are un rol de 
ini iator în dezvoltarea local .  
PFA T taru C t lin S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., SC Borg SRL, SC Prosilva-Serv SRL i SC Lombardi Agro SRL sunt de asemenea reprezentan i ai sectoarelor agricol și silvic care prin 
activitatea desf șurat  contribuie la men inerea agriculturii ca ramur  de baz  pentru zona rural .     
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 Anexa 3 Componen a parteneriatului - în descrierea partenerilor priva i (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de 
selecție) se modific  partenerul T taru C t lin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravur  P.F.A., 
care s  reprezinte teritoriul UAT comuna Somova și Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., respectiv descrierile legate de sediul social și obiectul de activitate: 

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selec ie) Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 
lucru/sucursal / filial (localitate)1 Obiect de activitate 7. Morozov Nicoleta Mihaela PFA S.C. Cetalul Violetelor S.R.L. Sat Ceatalchioi, comuna Ceatalchioi, 

str. Prim verii nr.60, camera 1, jude ul Tulcea Creșterea altor animale 
Cultivarea legumelor și a 

pepenilor, a r d cinoaselor 
și tuberculilor 8. T taru C t lin Florin PFA Ionescu Florin 

Gravur  P.F.A Sat SomovaMineri, Comuna Somova, strada Balan ei S lciilor nr.158, jude  Tulcea Cultivarea legumelor și a 
pepenilor, a r d cinoaselor 
și tuberculilor Alte activit i 

de tip rire n.c.a.  c) Efectele estimate ale modific rii 
Modificarea supus  aprob rii este de natur  a corela informa iile furnizate în documentele statutare ale GAL Dobrogea de Nord Tulcea, respectiv Statutul și Actul Constitutiv, cu informa iile descrise în capitolul II și anexa 3. Înlocuirea partenerilor care s  reprezinte teritoriul comunelor Somova și Ceatalchioi nu are niciun 
efect asupra implement rii SDL sau la nivelul teritoriului, iar rezultatele scontate sunt cele asumate 
prin SDL aprobat . d) Impactul modific rii asupra indicatorilor din SDL Modificarea operat  la nivelul Capitolului II și anexa 3 – Componen a parteneriatului - nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL.   

      DI/ 2x/ Martie 2019 
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Abordarea LEADER este susținută prin prioritatea de dezvoltare rurală 6B “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” din Programul National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, ce răspunde următoarelor nevoi de dezvoltare a zonelor LEADER: dezvoltarea infrastructurii de bază și a serviciilor; crearea de locuri de muncă; reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; stimularea și consolidarea dezvoltării locale; conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor locale; acces la rețele TIC; conservarea mediului și protejarea ecosistemelor. Funcționând pe baza conceptului LEADER, Asociația Grup de Acțiune Locală “Dobrogea de Nord Tulcea” (GAL DN Tulcea) reprezintă spațiul din nordul Dobrogei constituit din 12 unități administrativ-teritoriale, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, în județul Tulcea. Microregiunea LEADER “Dobrogea de Nord Tulcea” se confruntă cu aceleași probleme ce caracterizează întregul areal rural românesc și se subscrie, în mare parte, caracteristicilor geografice și de dezvoltare economico-socială ale regiunii și ale județului Tulcea. Teritoriul GAL DN Tulcea este situat integral în arealul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI). Din punct de vedere al dezvoltării socio-economice, teritoriul GAL “Dobrogea de Nord” Tulcea înregistrează un decalaj semnificativ față de zonele urbane și se caracterizează prin: ●deficiențe structurale persistente (pondere mare a populației ocupate în agricultură, îmbătrânirea populației, număr mare de exploatații agricole de subzistență, etc.); ●valoarea adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; ●productivitatea muncii scăzută, în special în agricultura de semisubzistență; ●spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităților economice; ●o modestă orientare către export; ●insuficienta diversificare a economiei; ●accesul la servicii și infrastructură în urma zonelor urbane; ●acces limitat la rețelele TIC; ●o pondere ridicată a populației expuse riscului de sărăcie, marginalizare și excluziune socială (inclusiv a populației provenite din rândul minorităților), precum și o infrastructură socială slab dezvoltată; ●riscuri pentru oameni și mediu, ca efecte ale schimbărilor climatice. Teritoriul menționat se află într-un proces de transformare bazat, pe de o parte, pe efortul comunităților de păstrare și conservare a unui patrimoniu natural și cultural unic și, pe de altă parte, pe necesitatea exploatării durabile a acestui patrimoniu. Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformelor repetate ale Politicii Agricole Comune, creșterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populației și depopularea rurală sunt numai o parte din  factorii care afectează acest teritoriu și care impun implementarea unui program orientat spre valorificarea resurselor locale (fizice, umane și financiare) pentru elaborarea și punerea în practică a unei strategii de dezvoltare locală coerente.  Rezultatele analizei SWOT, combinate cu propunerile actorilor locali din teritoriu, au condus la formularea  v i z i u n i i  pentru dezvoltarea microregiunii GAL DN Tulcea: “Un teritoriu LEADER atractiv pentru locuitori și vizitatori, dinamic, caracterizat prin diversificarea și creșterea competitivității activităților economice și dezvoltarea sustenabilă a sectoarelor agricole și non-agricole, ce ține cont de conservarea și promovarea patrimoniului natural, cultural și a identității locale nord-dobrogene”. M i s i u n e a Asociației GAL DN Tulcea este de a oferi cadrul coerent de dialog între toate părțile interesate în atingerea viziunii de dezvoltare a teritoriului Leader, constituindu-se în factor de sprijin pentru implementarea unei strategii care să aducă, prin intermediul proiectelor finanțate, rezolvarea nevoilor locale ale comunităților. Totodată, GAL DN Tulcea devine promotorul imaginii acestui areal unic, în plan național și internațional, prin acțiuni care să țintească atingerea viziunii, contribuind la:-dezvoltarea 
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economiei locale, crearea și menținerea de locuri de muncă, reducerea gradului de excluziune socială; -susținerea sectoarelor agricole și non-agricole competitive; -gestionarea, conservarea și exploatarea durabilă a resurselor naturale; -întărirea cooperării între microregiunea Dobrogea de Nord și regiuni similare. S c o p u l  Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) GAL Dobrogea de Nord Tulcea este menținerea populației în zona Dobrogei de Nord prin dezvoltarea unor activități economice sustenabile (agricole și non-agricole) și prin creșterea atractivității zonei pentru localnici și, deopotrivă, pentru vizitatori, turiști și investitori, vizând îmbunătățirea condițiilor de viață și păstrarea identității locale a teritoriului. Se au în vedere efectele procesului de scădere demografică, plecarea populației tinere și active din teritoriu, declinul economic, necesitatea întăririi sentimentului de apartenență la comunitate, necesitatea întăririi spiritului de asociere, precum și efectele sociale ale schimbărilor care se produc în toate zonele din acest teritoriu. Obiectivul general al SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea este dezvoltarea durabilă și inteligentă a economiei locale din teritoriul GAL DN Tulcea, cu favorizarea competitivității și respectarea principiilor asociativității, conservării resurselor de mediu și incluziunii sociale, în perioada de programare 2014 – 2020.  În concordanță cu obiectivele formulate în cadrul regulamentelor Uniunii Europene (UE) și programului LEADER, strategia GAL Dobrogea de Nord Tulcea își propune să contribuie, prin măsurile pe care le are în vedere, la atingerea obiectivelor specifice: 
� OS1 SDL: Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 
� OS2 SDL: Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. Pe lângă cele două obiective specifice menționate, un al treilea OS3 SDL va viza cooperarea locală și transnațională, cu scopul transferului de informații și expertiză în domenii specifice de interes. Obiectivele vor fi atinse, astfel, și prin participarea la activități de cooperare cu alte teritorii cu nevoi și caracteristici asemănătoare. Prin implementarea SDL, teritoriul GAL DN Tulcea va deveni o zonă rurală europeană LEADER tradițională și inovativă în același timp, țintă ce va fi atinsă cu implicarea și eforturile comune ale actorilor locali. Prin implicarea directă a celor 15 parteneri, SDL va viza, cu prioritate, dezvoltarea activităților economice non-agricole, valorificarea potențialului agricol al zonei, inovarea, susținerea biodiversității și valorificarea acesteia prin turism și agroturism, formarea profesională, asocierea, cooperarea și, nu în ultimul rând, creșterea calității vieții în comunitățile din teritoriu, prin crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru populație. Toate acțiunile descrise în SDL GAL DN Tulcea sunt în acord deplin cu prevederile Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României și ale Programului Național se Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) și cu conceptul LEADER. Printr-o abordare teritorială de jos în sus, printr-un plan de dezvoltare integrat și multisectorial, printr-un schimb eficient de cunoștințe și informații la nivel național și transnațional, teritoriul GAL DN Tulcea va deveni, așadar, un areal cu un nivel de viață ridicat al locuitorilor, ce va atrage turiști și, deopotrivă, investitori interesați de resursele naturale încă insuficient valorificate ale microregiunii. 
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CAPITOLUL I Prezentarea teritoriului  și a populației acoperite – analiza diagnostic  
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Teritoriul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA este situat în partea de nord/nord-vest a județului Tulcea, acoperind o suprafață totală1 de 1.457,06 km2. Este alcătuit din 21 comunități (20 sate, 1 oraș) constituite în 11 comune și 1 oraș, astfel: comunele Greci; I.C. Brătianu; Grindu; Jijila cu reședința la Jijila și satul aparținător Garvăn; Luncavița cu reședința la Luncavița, sat aparținător Rachelu; Niculițel; Smârdan;  Somova cu reședința la Somova, sate aparținătoare Mineri, Parcheș; Văcăreni; Pardina; Ceatalchioi cu reședința la Ceatalchioi, sate Pătlăgeanca, Plauru, Sălceni; orașul Isaccea – cuprinde orașul Isaccea și satele Revărsarea și Tichilești.  Situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, teritoriul propus se subscrie, în mare parte, caracteristicilor geografice și de dezvoltare ale regiunii2 și ale județului Tulcea, oferind un potențial natural ridicat datorită apropierii și includerii în una dintre cele mai cunoscute și vizitate regiuni ale țării – Delta Dunării(DD) 3. Microregiunea LEADER DN Tulcea face parte din teritoriul ITI Delta Dunării, cunoscut ca Regiunea Delta Dunării, caracterizată prin zone locuite dispersate, în majoritate sate mici, și suprafețe naturale cu valoare ecologică ridicată. Regiunea DD înregistrează mari discrepanțe demografice, de densitate și structură pe vârste, dar și socio-economice; deține un patrimoniu natural și cultural unic, un mediu sensibil și un potențial turistic ridicat. Profilul economic este caracterizat, în principal, de agricultură, viticultură, apicultură, creșterea animalelor, turism, pescuit și domenii legate de resursele naturale.  Specificitatea geografică este dată de așezarea în apropierea fluviului Dunărea, cu vecinătățile: la nord - județul Galați, brațul Chilia Veche și Ucraina, la vest – Dunărea, Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Măcin și județele Galați și Brăila; la sud - brațul Dunărea Veche, Valea Teilor, Hamcearca, Izvoarele, Nalbant, Frecăței și Maliuc; la est – UAT Chilia-Veche. Teritoriul este separat în două zone distincte, cea aflată la vest de Municipiul Tulcea, de-a lungul Dunării, în amonte - zona continentală înaltă, și cea aflată la est - zona umedă joasă, pe brațul Chilia.  Cu toate acestea, întreg teritoriul GAL are continuitate și caracteristici relativ omogene. Continuitatea teritorială și existența, în teritoriu, a orașului Isaccea ca zonă ce asigură susținerea economică a comunelor prin dezvoltarea continuă a unor relații optime de tip urban–rural și rural–urban, reprezintă factori importanți în procesul de conturare a SDL teritorială. Se observă preponderența, în orașul inclus în teritoriu, a activităților agricole, care nu pot fi finanțate prin măsurile PNDR specifice mediului rural. Omogenitatea teritoriului este dată de:  
• existența activităților agricole tradiționale, ca principale ocupații;  
• pondere mare a agriculturii de subzistență;  
• activitătile agricole se îmbină în proporții diferite cu pescuitul, legumicultura, creșterea animalelor, apicultura, prelucrarea resurselor naturale;  
• industrie în mică măsură (unități de exploatare a materialelor de construcție);  
• mici unități de prelucrare a produselor agricole și animaliere.   Populația totală a teritoriului este de 35.325 locuitori4 concentrați în zona rurală, cu o densitate de 24,24 locuitori/ km² (C.S. 1.1), mai mică comparativ cu media pe județ (25,1 locuitori/km2). Dintre cele șapte comune monosat, există patru a căror populație nu depășește 1.400 de locuitori, cu un teritoriu administrativ important ca suprafață.                                                             1 Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului GAL DN Tulcea - indicator context C3, Reg. UE 808/2014 (anexa 4). 2 Raportul Eurostat 2015, pentru Regiunea Sud-Est, PIB-ul pe cap de locuitor se apropie de 50% din media UE28. 3 Anexa 5 – Harta administrativă și geografică a teritoriului. 4 Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului GAL DN Tulcea- indicatori de context C1 și C4, Reg. UE 808/ 2014 (anexa 4). 
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Există 4 localități cu Indicele de Dezvoltare Umană Locală (IDUL) mai mic de 55 (zone sărace): Grindu, Luncavița, Niculițel si Smârdan (C.S. 1.2)5. Din totalul populației, 94,49% reprezintă români, 1,32% de etnie romă, iar între 0,05% - 0,27%  de alte etnii. Se înregistrează un “exod rural” al populației, caracterizat prin plecările, în special a tinerilor, din mediul rural spre cel urban sau spre străinătate, datorită factorilor socio-economici. Pentru evitarea depopulării teritoriului în perspectivă, este necesară formularea unor măsuri de contracarare a cauzelor responsabile de această tendință negativă. Se impune îmbunătățirea condițiilor de trai, dezvoltarea economico-socială și crearea perspectivelor de afirmare profesională a tinerilor specialiști în teritoriu, în scopul reținerii și chiar atragerii de populație din exterior. Sporul natural pentru teritoriul GAL DN Tulcea este în scădere, având constant valori negative (-210 în 2011, -229 în 2014), fenomen explicat de natalitatea scăzută (292 născuți vii în 2011, 304 în 2014) și decesele într-un număr mare (502 decedați în 2011, 533 în 2014)6. Dinamica naturală a populației urmează o curbă descendentă, cauzele fiind legate de îmbătrânirea populației și de standardul modest al nivelului de trai datorat dezvoltării economice precare. În timp ce, în 2011, 59,12% din populație reprezenta categoria cu vârste 15-59 de ani, acest grup a crescut la 62,80%, în paralel cu scăderea grupei de 0-14 ani. În același timp, s-a constatat creșterea ponderii populației vârstnice, grupa de vârstă mai mare sau egală cu 60 de ani, de la 16% la 21,94%; scăderea natalității - în anul 2011, media de 8,3‰ comparativ cu 9,2‰ la nivel național.  Cu privire la asistența socială pentru protecția copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, a celor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate, se constată nevoia de asigurare a unor servicii specifice în teritoriu, chiar dacă la nivel de UAT există compartimente cu responsabilități pe acest domeniu. Sunt înregistrați 131 copii cu masură de protecție în cadrul serviciilor de asistență, 66 copii cu dizabilități si 11 copii care părăsesc sistemul de protecție; totodată, sunt înregistrate 74 persoane adulte care beneficiază de aceste servicii7. Anchetele sociale din primării relevă un număr de 77 copii cu risc de abandon şcolar, 368 copii din familii monoparentale şi 333 copii din familii cu unul sau doi părinți plecați în străinătate8. Serviciile de sănătate sunt asigurate în teritoriu prin 18 cabinete medicale, deservite de 18 medici şi 17 asistente medicale9.  Teritoriul analizat este situat pe unitățile geomorfologice ale Dobrogei de Nord. Relieful este caracterizat de asocierea a trei subunități morfostructurale bine diferențiate - Lunca Dunării, Munții Măcinului și Podișul Nord-Dobrogean, care se înscriu în limitele de altitudine 0–350 m. Lunca Dunării se desfășoară pe teritoriile comunelor Smârdan, I.C.Brătianu, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Somova, Ceatalchioi și Pardina, precum și în vecinătatea comunei Greci - teritoriu în prezent puternic antropizat, desecările transformând cadrul natural într-o zonă agricolă întinsă.  În teritoriu există o serie de rezervații naturale de diferite categorii de importanță: a) de interes mondial - Rezervația Biosferei Delta Dunării - sit UNESCO; b) de interes național, 11.584,70 ha - Parcul Național Munții Măcinului, situri ale rețelei ecologice europene Natura 2000 (C.S. 1.3) - 10 localități cu suprafețe Natura 2000, SCI = 565,978 ha si SPA = 598,94 ha; c) de interes local. Sub aspect climatic, teritoriul GAL DN Tulcea are o climă continentală de stepă, cu caracter colinar. Semnele deșertificării sunt vizibile, de la un an la altul iernile fiind tot mai blânde și verile secetoase, cu temperaturi ce depășeșc 400C și                                                            5Ghidul solicitantului – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare. 6 Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/ 7 Sursa: Adresa DGASPC Tulcea nr. 6636 / 28.03.2016 8 Sursa: Răspuns UAT-uri la adresa O.D.S.A. nr. 25 / 11.04.2016. 9 Sursa: Adresa nr. 275717.03.2016 Direcția de Sănătate Publică Tulcea. 
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precipitații scăzute, zona confruntându-se cu efectele încălzirii globale. Teritoriul face parte din zonele cu un important potențial pentru aplicațiile electroenergetice ale energiei solare, respectiv 1300–1350 kWh/m2/an10. Vântul este cel mai dinamic element al climei, reprezentând, în același timp, un potențial important pentru activități de utilizare a energiei eoliene în economia locală.  Condițiile pedo-climatice ale teritoriului au impus o structură proprie asupra modului de folosință a terenurilor, cu predominanța fondului forestier în unele comune din vestul teritoriului GAL DN Tulcea sau a unor suprafețe importante de pășuni naturale și teren agricol în partea centrală a teritoriului. Au fost favorizate activitățile de silvicultură, creșterea animalelor, viticultură sau de practicare a anumitor culturi.  Suprafața agricolă a teritoriului este de 80.006 ha11, din care exploatate doar 38.720,37 ha (în 2.208 exploatații agricole)12; din suprafața exploatată, 80% este în ferme mici (între 1-10 ha), neconforme cu standardele comunitare, deținute de persoane fizice și bazate pe tradițiile specifice satului românesc, prezentând un nivel tehnic și un sistem de valorificare depășite, cu un grad redus de inovare. Teritoriul GAL DN Tulcea este caracterizat printr-un potențial viticol ridicat, datorită climei și tipurilor de sol favorabile viței de vie – Podgoria Sarica Niculițel, cu cele două centre viticole – Niculițel (cu suprafețe în 4 UAT-uri din teritoriul GAL) și Măcin (pe două UAT-uri), este recunoscută în plan național și internațional pentru soiurile cultivate. Suprafața totală de vii și pepiniere viticole este de 3.172 ha13. Pe teritoriul DN Tulcea există o bază meliferă foarte bună. Pe lângă culturile ecologice de floarea-soarelui, în Parcul Național Munții Măcin există una dintre cele mai întinse păduri de tei din țară. Stuparii din DD și zonele adiacente beneficiază de flora spontană pentru producerea mierii. Teritoriul este caracterizat printr-o diversificare redusă a economiei, o dependență majoră de agricultura de subzistență și slaba calificare a resurselor umane. Deși majoritatea populației este ocupată în agricultura, nu sunt înregistrate firme în acest domeniu, activitățile fiind practicate doar pentru consumul propriu și, marginal, pentru piață. Ponderea șomerilor în populația stabilă (între 18 – 62 ani) este de 3,43%14, valoare care nu reflectă situația reală în teritoriu - mare parte din populația ocupată în agricultură nu este declarată la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de  Muncă Tulcea (AJOFM). Forța de muncă rurală trebuie reorientată către alte activități, în special în domeniul serviciilor, acest demers poate fi întreprins doar prin conștientizare, informare și instruire. În teritoriu, facilitățile pentru educație și formare continuă și medierea accesului pe piață al forței de muncă au fost îmbunătățite prin proiectele implementate de Asociația de Dezvoltare Durabilă a  Județului Tulcea (ADDJ Tulcea) dar, chiar şi în aceste condiții, numărul redus de astfel de acțiuni conduce la șomaj de descurajare și ocupare preponderentă în agricultura de subzistență.Pe teritoriul GAL-ului nu există nici un centru de formare / recalificare, iar ONG-urile existente în mediul urban învecinat nu acoperă această nevoie.  Domeniul de activitate prezent în toate comunele din teritoriu este comerțul, 23,67% din total firme fiind reprezentat de unități specializate în comerțul cu amănuntul, cu vânzare predominantă de produse alimentare, unitățile, în marea lor majoritate, fiind                                                            10 Sursa: Studiul privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor regenerabile de energie din România. Zona II de radiație solară. Zonele 2 și 3 pentru viteza medie anuală a vântului (9-10 m/s); Adresa nr. 12501/ 23.10.2013 Agenția pentru Protecția Mediului. 11 Sursa: Adresa nr. 597 / 11.03.2016  Direcția pentru Agricultură Tulcea. 12 Sursa: Adresa nr. 4149 / 18.03.2016 Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură. 13 Sursa: Adresa nr. 1227 / 17.03.2016, Directia Județeană de Statistică Tulcea 14 Sursa: Adresa nr. 2537 / 22.03.2016 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea. 
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magazine sătești de dimensiuni foarte mici15. Prestatorii de servicii în domeniul agriculturii sau industriei sunt în număr mic. Instituțiile financiare au birouri/ agenții doar în Isaccea, activitatea de creditare fiind foarte scăzută. Se înregistrează un număr redus de servicii pentru populație – hoteluri/ alte facilități de cazare în special în zona Parcului Munții Măcinului, restaurante și alte activități de servicii de alimentație. Potențialul natural al teritoriului – Delta Dunării și zonele adiacente, Parcul Național Munții Măcinului - reprezintă un motor pentru dezvoltarea turismului. În teritoriu există 7 localități cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari16. Dezvoltarea turismului rural este limitată de infrastructura turistică insuficientă, de condițiile nesatisfăcătoare de cazare, precum și de problemele legate de accesibilitatea spre zonele cu potențial turistic. În teritoriul GAL DN Tulcea au fost înființate două centre de informare turistică. Căile de comunicații: teritoriul este străbătut de 3 drumuri naționale - DN22 (E87), DN22D și DN22E cu acces direct pentru 8 UAT-uri și drumuri județene pentru accesul către celelalte comune precum și către obiectivele turistice, culturale și ecumenice. Trebuie subliniat că accesul către și dinspre localități este optim - distanțele se parcurg pe drumuri în stare bună, cu excepția comunelor din Delta Dunării, pentru care accesul la reședința de județ se face pe drumul județean 222N aflat în curs de modernizare și propus spre asfaltare în perioada 2016-2020. Acest fapt face ca accesul pentru locuitorii din deltă să fie anevoios, datorită traversării brațului Tulcea cu bacul sau șalupe speciale. Nu există căi de comunicație feroviară și aeriană,  conexiunile cu calea ferată se fac doar prin Galați, Brăila sau Tulcea, iar accesul aerian prin Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - distanța medie față de aeroport este de cca. 80 km. Teritoriul are acces la transportul naval pe Dunăre, la Isaccea existând un port de pasageri și marfă, iar la Pardina și Ceatalchioi existând pontoane de acostare pentru navele de pasageri. Privitor la patrimoniul arhitectural și cultural, teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea cuprinde câteva dintre cele mai importante situri arheologice din nordul Dobrogei – vestigii ale așezărilor grecești, dave getice sau cetăți și așezări din perioadele romană și romano–bizantină, ale căror ruine se găsesc pe traseul ce străbate teritoriul17.  Există, de asemenea, monumente arhitecturale sub forma lăcașelor de cult, vechi de câteva secole: o geamie, “triunghiul” mănăstirilor ortodoxe Celic-Dere, Saon și Cocoș, basilica paleo-creștină Niculițel. Trebuie menționate, totodată, obiceiurile și tradițiile culturale ale diferitelor naționalități (ucraineni, italieni, turci, romi, ruși-lipoveni), acestea fiind dovada identității comunităților rurale care, pe lângă dorința de dezvoltare economică, au în vedere nevoia de conservare a patrimoniului cultural unic. Anumite meșteșuguri tradiționale care, odinioară, se regăseau pe tot teritoriul dobrogean, au fost uitate în ultima perioadă de timp, motiv pentru care este oportun să se dezvolte mici unități de prestări servicii/ ateliere de artizani, care să perpetueze și să promoveze tradițiile și mesteșugurile specifice (fierăritul, dulgheritul; împletitul fibrelor vegetale, bătutul stufului; hămurărie, potcovărie, etc.). Există în teritoriu 11 cămine culturale, din care 9 funcționale (dintre ele 6 fiind renovate)18.                                                            15 Sursa: Adresa nr. 36703 / 30.10.2015, Direcția Generală a Finanțelor Publice Tulcea (din datele oferite, există 469 de firme înregistrate pe teritoriul GAL DN Tulcea). 16 Sursa: OUG nr. 142 / 2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, secțiunea VIII - Zone turistice. 17 Sursa:  Broșură editată în cadrul proiectului ARHETUR, implementat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Tulcea, Consiliul Județean Tulcea, Muzeul de Arheologie ODESSA, Agenția Regională de Cooperare Transfrontalieră a Dunării de Jos, Rețeaua Națională a Muzeelor din România. 18 Sursa: Răspuns Centrul Cultural “Jean Bart” Tulcea, cu privire la starea căminelor culturale în teritoriul GAL DN Tulcea. 
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Sumarizând, analiza-diagnostic relevă următoarele aspecte ce caracterizează nivelul de dezvoltare socio-economică, piața forței de muncă și, în general, profilul teritoriului Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea: 
� insuficiența infrastructurii la scară mică - căi de acces, alimentare cu apă, canalizare, spații sociale, culturale, de sport și agrement (nevoi soluționate în SDL prin M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B); 
� nivel de dezvoltare scăzut al serviciilor de bază pentru populație (M1/ 6B, M3/ 6B); 
� densitate scăzută a populației; risc major de depopulare a satelor (spor natural negativ și migrarea tinerilor); risc de accentuare a îmbătrânirii populației (M4/ 6B, M6/ 2B); 
� scăderea ratei de activitate a populației în vârstă (M2/ 1C, M4/ 6B, M5/ 6A); 
� limitarea oportunităților de muncă în afară de activitățile tradiționale specifice agriculturii; dependența populației de activitățile agricole (M2/ 1C, M5/ 6A); 
� lipsa acută a locurilor de muncă (M2/ 1C, M5/ 6A, M6/ 2B, M8/ 6B); 
� nivel educațional al adulților redus și acces la educație continuă scăzut (M2/ 1C); 
� insuficiența forței de muncă calificată, existența forței de muncă necalificată, ocupată preponderent în agricultura de subzistență (M2/ 1C); 
� ineficiența activităților agricole datorită tehnicii agricole învechite - utilaje și mijloace de recoltare/ procesare/ depozitare a produselor agro-alimentare (M6/ 2B, M7/ 2A); 
� interes scăzut pentru introducerea de noi tehnologii; neutilizarea surselor de energie verde (M4/ 6B, M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
� valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare (M6/ 2B, M7/ 2A);  
� suprafață agricolă mare, necorespunzător exploatată; potențial viticol important, necesar a fi exploatat /dezvoltat /revigorat (M7/ 2A); 
� nivel foarte scăzut al activității antreprenoriale (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
� insuficienta diversificare a activităților economice; nevoia înființării unor activități non-agricole specifice teritoriului (M5/ 6A); 
� risc de dispariție a tradițiilor locale; pierderea meșteșugurilor și îmbătrânirea meșterilor populari, precum și înregistrarea unui interes scăzut pentru practicarea meseriilor tradiționale de către populația tânără (M3/ 6B, M5/ 6A); 
� diversitate de etnii și tradiții culturale în teritoriu, necesar a fi conservate/ promovate coerent (M3/ 6B); 
� inexistența unor structuri asociative eficiente de promovare/ valorificare a activităților economice locale; structurile existente nu sunt funcționale datorită lipsei culturii unor astfel de organizații privind asociativitatea/ cooperarea (M8/ 6B); 
� spațiu rural complementar zonelor urbane, cu peisaje valoroase și patrimoniu natural important - diversitatea și identitatea peisajului trebuie protejate, iar investițiile trebuie să aducă valoare adăugată teritoriului existent (M5/ 6A); 
� insuficienta promovare a potențialului natural, turistic și de vizitare; grad redus de cunoaștere a noțiunilor de management, marketing, legislație; lipsa unor studii de marketing specifice zonelor turistice (M2/ 1C, M5/ 6A, M8/ 6B); 
� insuficiența resurselor financiare în asigurarea sprijinului real împotriva marginalizării și excluderii sociale, mai ales în cadrul minorității romă (M1/ 6B).      
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  CAPITOLUL II Componența parteneriatului  
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Inițiativa înființării Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea a fost a ADDJ  Tulcea, în 2012 fiind semnat Acordul de Parteneriat (AP) ce acoperea un teritoriu format din 10 UAT-uri, care a fost actualizat în anul 2015, cu scopul accesării sub-măsurii 19.1 LEADER, când s-a extins teritoriul la 12 UAT-uri. Realizarea SDL pentru microregiunea Dobrogea de Nord Tulcea reprezintă, astfel, replicarea la nivel de microregiune a ceea ce s-a realizat la nivel de UAT, prin proiectul „Delta Regioplan – planificarea strategică participativă a dezvoltării regionale rurale în județul Tulcea” (finanțat prin Programul Operațional de Dezvoltare a Capacității Administrative și implementat de ADDJ Tulcea), respectiv crearea unui cadru unitar și integrat pentru realizarea de strategii de dezvoltare locală la nivel de comună, armonizate cu Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est. În cadrul AP semnat pentru accesarea sub-măsurilor 19.1 și 19.2, se disting parteneri care activează în domenii diferite de activitate: ●public (6,67%): 1 autoritate publică locală: UAT comuna Grindu; ●privat (53,33%): 1 2 reprezentanțit ali întreprinzătorilor privați (comerț cu amănuntul, alte activități de tipărire): SC Mitu Costel SRL Pardina, Ionescu Florin Gravură P.F.A. Somova; 7 6 reprezentanți ai grupurilor de producători și organizațiilor agricole (apicultură, creșterea animalelor, agricultură - cultivarea legumelor, plantelor, grădinăritul, silvic etc): Mocanu Vasilica PFA-Niculițel, Tătaru Cătălin Florin PFA - Somova, Morozov Nicoleta Mihaela PFA S.C. Certalul Violetelor S.R.L.- Ceatalchioi, Asociația „Dinogeția” Luncavița, SC Lombardi Agro SRL-I.C.Brătianu, SC Borg SRL–Smârdan, SC EBC Universal SRL- Văcăreni, SC Prosilva-Serv SRL- Jijila; ●societate civilă (33,33%): 1 reprezentant al grupurilor defavorizate (femei): Asociația „Eliot House”-Tulcea, punct lucru Somova; 1 reprezentant al minorităților: Comunitatea Italiană „Friulana” - Greci; 1 reprezentant pentru protecția mediului: Asociația „Natura Zâmbește” Luncavița; 1 reprezentant în domeniul social: Asociația „Unitate pentru Sănătate” – Isaccea; ●entități provenite din afara spațiului eligibil LEADER (6,67%): 1 asociație de dezvoltare intercomunitară ce asigură consultanță pentru realizarea de proiecte cu finanțare europeană: ADDJ Tulcea. Partenerii privați, precum și partenerii reprezentanți ai societății civile reprezintă 93,34% (C.S. 2.1) atât la nivelul parteneriatului cât și la nivel decizional Adunarea Generală a Asociaților (AGA) și 20% în Comitetul Director (CD), iar entitățile provenite din mediul urban reprezintă 13,33% la nivel decizional.  Prin activitatea desfășurată, membrii parteneriatului au demonstrat interes și implicare activă în sectoarele din care provin, pentru dezvoltarea economiei locale în concordanță cu specificul microregiunii GAL DN Tulcea și în scopul menținerii tinerilor în teritoriu: � ADDJ Tulcea a fost înființată în anul 2008, cu scopul scrierii și realizării de proiecte de dezvoltare locală pentru membrii asociației, în vederea rezolvării problemelor de infrastructură de apă/apă uzată, rutieră, educațională, socială, așezăminte culturale sau dispensare umane. ADDJ Tulcea demonstrează un lung proces de implicare alături de  comunitățile locale în stabilirea priorităților și participarea la deciziile importante pentru întreaga comunitate, sprijinind membrii asociației în implementarea a 21 de proiecte în valoare de aproximativ 130 mil. lei. ADDJ Tulcea a scris și implementat 5 proiecte proprii finanțate din fonduri structurale, în valoare totală de aprox. 6,6 mil. lei, prin care s-au realizat 46 de Strategii de Dezvoltare Locală, 104 diagnoze organizaționale la nivel de UAT, peste 5.000 persoane informate/consiliate în legătură cu piața muncii, peste 600 de absolvenți instruiți, aproximativ 1.600 de absolvenți ai diverselor tipuri de cursuri de formare profesională (din care 208 funcționari publici) și 196 angajați în urma acestor cursuri, achiziții de mobilier, mijloace de transport, echipamente TIC, domeniu și site asociație. � Obiectivele Asociației ”Natura zâmbește” (C.S. 2.5) sunt păstrarea unui mediu înconjurător curat şi sănătos, 
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gestionarea durabilă a terenurilor în concordanță cu folosința acestora, conservarea peisajului natural și diversității biologice, formarea unei educații ecologice în rândul populației rurale. Din anul 2006 de când a fost înființată, asociația a fost motorul mai multor acțiuni pentru atingerea obiectivelor pentru care a fost creată: ”Conștientizare publică și educație ecologică privind ocrotirea speciilor protejate din Parcul Național Munții Măcinului” proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu; ”Țara lui Andrei: sistemul de salubrizare și gestionare a deșeurilor în rezervația naturală Valea Fagilor, comuna Luncavița, județul Tulcea”, proiect finantat de OMV Petrom; ”Campania națională Let’s do it Romania” ecologizare gropi deșeuri menajere. � Asociația Eliot House (C.S. 2.3, C.S. 2.4) a fost înființată pentru a contribui la atingerea unor obiective precum sprijinirea și reprezentarea femeilor din mediul rural, sprijinirea tinerilor și categoriilor defavorizate, instruirea/ formarea profesională, organizarea/ derularea de campanii de informare în domenii de interes statutare. Asociația este activă și a organizat sesiuni de formare profesională, a participat la numeroase activități și campanii de conștientizare și promovare a egalității de șanse între genuri, precum și pentru respectarea drepturilor femeii. Din 2013 face parte, în calitate de membru fondator, din ”Rețeaua de sprijin pentru femei din Regiunea Sud-Est” în cadrul proiectului ”Promovează Femeia”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, alături de beneficiarii Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și Instituto de Formacion Integral. � Comunitatea Italiană Friuliana este singurul reprezentant în teritoriu a unei minorități (C.S. 2.2) și conferă parteneriatului, alături de Asociația Eliot House și de �Asociația „Unitate pentru sănătate”, o mai mare reprezentare a minorităților și grupurilor care se află în situația de a fi marginalizate, defavorizate sau cu risc de excluziune. �UAT Comuna Grindu a reușit, prin numeroasele proiecte finalizate și în curs de finalizare, rezolvarea, într-o mare masură, a nevoilor legate de identitate culturală, infrastructură socială, rutieră, alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate în sistem centralizat, prin accesarea de programe finanțate atât european cât și de la bugetul de stat, având astfel un rol mobilizator pentru comunitate. �SC Mitu Costel SRL reprezintă în parteneriat zona economică prin comerț, activitate des întâlnită, în zona rurală. � Obiectul de activitate al firmei SC Ebc Universal SRL îl reprezintă producția în sere și distribuția florilor, arborilor și arbuștilor ornamentali. De la an la an, suprafața serelor s-a mărit, proporțional cu cifra de afaceri, dovedindu-se un vector de dezvoltare locală.�PFA Moruzov Nicoleta Ionescu Florin Gravură P.F.A este activ în zona reprezentată, iar accesarea de fonduri europene într-o zonă atât de izolată arată că acest partener are un rol de inițiator în dezvoltarea locală. Mocanu Vasilica PFA are ca obiect de activitate creșterea albinelor pentru producția de miere și este membru activ și implicat al Asociației Crescătorilor de Albine din România-filiala Tulcea. Dacă la înființare numărul de familii de albine era de 25, grație accesării de fonduri Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), numărul de familii a crescut la 65, dovedind dorința și reușita de dezvoltare, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale din zonă. 
�PFA Tătaru CătălinS.C. Cetalul Violetelor S.R.L., SC Borg SRL, SC Prosilva-Serv SRL și SC Lombardi Agro SRL sunt de asemenea reprezentanți ai sectoarelor agricol și silvic care prin activitatea desfășurată contribuie la menținerea agriculturii ca ramură de bază pentru zona rurală. � Asociația agricolă ”Dinogeția”(C.S. 2.6) este un exemplu de bună-practică în teritoriul GAL DN Tulcea, contribuind semnificativ la dezvoltarea fenomenului de asociativitate - din 1999 promovează realizarea unei agriculturi moderne și eficiente pentru dezvoltarea economică și creșterea producției animale și vegetale pentru cei 21 de membri (societăți agricole și persoane fizice) ale căror exploatații însumează 5.634 ha.  
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           CAPITOLUL III Analiza SWOT  (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor)  
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ANALIZA SWOT* PUNCTE TARI PUNCTE SLABE TERITORIU 
� Accesibilitate optimă la trei drumuri naționale - DN22 (E87), DN 22D și DN 22E. (M5/ 6A); 
� Prezența în apropiere a unor poli urbani de atracție – Tulcea, Galați, Brăila, Măcin - cu impact pozitiv asupra schimburilor comunităților locale cu exteriorul (mărfuri, educație, locuri de muncă, etc.).  POPULAȚIA 
� Populație cu spirit de apartenență la comunitate și inițiative gospodărești; 
� Concentrare de naționalități și grupuri etnice - interferențe culturale și varietate de tradiții si obiceiuri avantaj pentru dezvoltarea unor legături de cooperare extinse (M3/ 6B,  M8/ 6B); 
� Forță de muncă disponibilă;  
� Păstrarea tradițiilor comunităților locale (M3/ 6B,  M8/ 6B). ECONOMIA –sectoare non-agricole 
� Industria extractivă este reprezentată, cu preponderență, de extracția pietrei pentru construcții, unele dintre cele mai bune cariere de piatră din România fiind pe raza județului Tulcea, pe teritoriul GAL DN Tulcea; 
� Resurse locale suficiente pentru dezvoltarea comunităților; 
� Preocuparea și deschiderea autorităților locale pentru stimularea și sprijinirea mediului de afaceri (M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B, M6/ 2B; M7/ 2A); 

TERITORIU 
� Gradul relativ redus de implicare a cetățenilor și autorităților în proiecte vizând protecția mediului ambiant în teritoriu; 
� Întârzierea implementării unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor; 
� Localități cu sisteme de alimentare cu apă și apă uzată incomplete sau neconforme (M4/ 6B); 
� Lipsa intabulării unei părți importante din terenurile intravilane și extravilane; 
� Lipsa de coordonare la nivel local a acțiunilor de promovare a potențialului natural și a valorilor de patrimoniu istoric si cultural (M3/ 6B). POPULAȚIA 
� Densitatea scăzută a populației din teritoriu; 
� Depopularea satelor (spor natural negativ și migrarea tinerilor spre centre urbane și străinătate) (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Forță de muncă tânără necalificată, ocupată în agricultura de subzistență (M2/ 1C, M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Nivel scăzut de trai și disponibilități reduse ale populației locale de a demara afaceri proprii (M5/ 6A); 
� Nivelul relativ redus al pregătirii școlare și profesionale a majorității locuitorilor teritoriului (M2/ 1C); 
� Dispariția meșteșugurilor și îmbătrânirea meșterilor populari, precum și interesul scăzut pentru practicarea meseriilor tradiționale de către populația tânără (M3/ 6B, M5/ 6A); 
� Insuficiența resurselor financiare în asigurarea sprijinului real împotriva marginalizării și excluderii sociale (M1/ 6B, M2/ 1C); 
� Decalaj între pregătirea oferită de școală și adaptarea la cererea pieței muncii (M2/ 1C); 
� În unele localități, infrastructura școlară nu dispune de minimul de utilități (apă curentă, grupuri sanitare); 
� Slaba implicare a familiilor din mediul rural în viața copilului de vârstă școlară (M1/ 6B); 
� Număr redus de programe de consiliere  privind temele sociale – violența în familie, consumul de alcool, consumul de droguri și orientare profesională (M1/ 6B); 
� Creșterea numărului persoanelor care solicită sau pentru care se impune ajutor social (M1/ 6B); 
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� Terenuri și spații disponibile pentru activități economice în teritoriu (M5/ 6A). ECONOMIA –agricultură  
� Condiții pedoclimatice favorabile legumiculturii, culturilor de cereale și de plante tehnice ( M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Zonă recunoscută pentru Podgorii - Sarica Niculițel (M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Condiții favorabile pentru dezvoltarea zootehniei și în special ovine (M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Condiții favorabile pentru apicultură  (M6/ 2B, M7/ 2A); ECONOMIA –turism  
� Așezarea privilegiată în apropierea Parcului Național Muncii Măcinului, cu un potențial foarte mare pentru turismul ecologic (M5/ 6A,  M8/ 6B);  
� Existența unor rezervații naturale cu o valoare ecologică importantă ( M5/ 6A,  M8/ 6B); 
� Patrimoniul cultural-istoric alcătuit din obiective variate ce au valoare turistică: cetatea Dinogeția, “triunghiul mănăstirilor ortodoxe” tulcene - Celic-Dere, Saon și Cocoș, Basilica paleo-creștină de la Niculițel, monumente istorice și de artă, tradiții și obiceiuri ale diferitelor naționalități (lipoveni, ucraineni, turci, tătari, aromâni), situri etnografice, arheologice, biserici, muzee (M3/ 6B, M8/ 6B). 
� Diversitatea floristică și faunistică terestră, atracția pentru practicarea diferitelor forme de turism - peisagistic, științific, birdwatching, de vânătoare  (M6/ 2B,  M8/ 6B);  
� Gastronomie tradițională specifică (M5/ 6A,  M8/ 6B).  

� Lipsa unor anumite categorii de servicii specializate, cum ar fi cele adresate victimelor violenței în familie sau cele pentru minorii cu tulburări grave de comportament (M1/ 6B); 
� Inexistența politicilor de atragere si menținere a tinerilor in teritoriu (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Scăderea ratei de activitate a populației în vârstă. ECONOMIA –sectoare non-agricol 
� Lipsa locurilor de muncă în teritoriu sau în proximitatea acestuia; 
� Baza antreprenorială insuficient dezvoltată (M1/ 6B, M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Insuficiența informațiilor privind piața economică (M8/ 6B); 
� Capital insuficient pentru retehnologizare (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Investiții autohtone și străine insuficiente;  
� Nivel redus de dezvoltare a sectorului IMM (M5/ 6A, M7/ 2A); 
� Interes scăzut pentru introducerea de noi tehnologii; neutilizarea surselor de energie verde (M5/ 6A, M6/ 2B, M7/ 2A). ECONOMIA –agricultură  
� Inexistența unor structuri de promovare și valorificare a produselor agro-alimentare locale; 
� Grad redus de utilizare a inovațiilor (M6/ 2B); 
� Nivel redus de accesare a finanțărilor pentru agricultură (intern sau extern); 
� Nivel tehnic și sistem de valorificare tradițional  depășite – fără contracte pe produs, lipsa unei burse agricole; 
� Mărimea exploatațiilor este de dimensiuni mici și neconforme cu standardele comunitare; 
� Îmbătrânirea forței de muncă în domeniu; 
� Asociații ale producătorilor slab reprezentate; 
� Terenuri cultivate cu viță-de-vie necesar a fi revigorate; (M6/ 2B, M7/ 2A) 
� Terenuri agricole nevalorificate corespunzător ( M2/ 1C, M6/ 2B, M7/ 2A). ECONOMIA –turism  
� Lipsa serviciilor de ghidaj turistic; 
� Număr redus de organizații de promovare a turismului (M5/ 6A);  
� Infrastructura de cazare agroturistică insuficientă și la standarde joase (M5/ 6A);  
� Grad redus de cunoaștere a noțiunilor de management, marketing, legislație (M2/ 1C); 
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ECONOMIA –infrastructură 
� Accesibilitate optimă pe căi rutiere cu un standard de calitate înalt (M4/ 6B); 

� Aeroportul „Delta Dunării” aflat lângă localitatea Mihail Kogalniceanu, în vecinătatea teritoriului GAL (M4/ 6B,  M8/ 6B); 
� Existența rețelei de distribuție a energiei electrice în toate localitățile teritoriului; 
� Acoperirea cvasitotală a suprafeței teritoriului de servicii de telefonie mobilă. ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ 
� Comunicare între autoritățile locale și cetățeni; 
� Multiculturalitatea și existența moștenirii sociale și spirituale ale etniilor (M1/ 6B, M3/ 6B); 
� Existența unor strategii pentru dezvoltarea durabilă a fiecărei comune cuprinsă în teritoriul GAL DN Tulcea.  

� Necunoașterea limbilor de circulație internațională de către cei implicați în turism (M2/ 1C); 
� Oferta redusă de pachete turistice complexe (M8/ 6B);  
� Lipsa unor studii de marketing specifice zonelor turistice (M8/ 6B).  ECONOMIA -infrastructură 
� Rețele de distribuție a gazelor naturale doar la Jijila și Isaccea; 
� Infrastructura necorespunzătoare, absența alimentării cu apă/ canalizării, starea improprie a multor drumuri comunale (M4/ 6B); 
� Inexistența rețelei de distribuție a internetului de bandă largă în majoritatea localităților din teritoriu –detaliate în anexa „pete albe” ANCOM. ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ 
� Lipsa de promovare a unor programe de colaborare între instituțiile locale și organizațiile neguvernamentale din teritoriu   (M2/ 1C, M8/ 6B); 
� Lipsa de interes a unei părți a autorităților locale de a dezvolta colaborări (M8/ 6B). OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI TERITORIU  

� Datorită poziției geografice, condiții favorabile agriculturii în gospodării individuale sau asociative de mici dimensiuni (M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Dezvoltarea unor programe ale autorităților județene și centrale destinate mediului rural;  
� Programe de finanțare ale Uniunii Europene destinate dezvoltării mediului rural, în special pentru protecția mediului, pentru reabilitarea patrimoniului cultural și infrastructură socială; 
� Dezvoltarea formelor de agroturism, turism ecologic și turism de nișă; 
� Includerea unor arii importante din teritoriu în Programul Natura 2000;  
� Încadrarea ariei geografice a teritoriului în aria de eligibilitate a programului de finanțare LEADER și ITI Delta Dunării; 

TERITORIU 
� Creșterea  necontrolată a volumului traficului rutier și a nivelului de poluare; 
� Efectele negative ale încălzirii globale; 
� Extinderea suprafețelor construite în defavoarea spațiilor verzi; 
� Înstrăinarea terenurilor agricole; 
� Creșterea presiunii asupra biodiversității în condițiile unei dezvoltări socio-economice necontrolate; 
� Creșterea presiunii asupra resurselor naturale regenerabile și a resursei peisagistice; 
� Neaplicarea politicilor naționale de promovare a turismului organizat în rezervațiile naturale. 
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� Existența unui program județean pentru gestionarea deșeurilor. POPULAȚIA 
� Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale destinate formării și reconversiei profesionale (M2/ 1C);   
� Îmbunătățirea standardelor educaționale ale populației din mediul rural; 
� Sprijin financiar pentru întreprinzătorii locali (M5/ 6A); 
� Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale, facilități acordate specialiștilor care doresc să lucreze în mediul rural(M3/ 6B); 
� Existența ONG-urilor care se pot implica în domeniu, promovarea voluntariatului ca formă de implicare activă în problemele comunității (M8/ 6B); 
� Parteneriate public – privat  constituite în vederea creării de servicii sociale (M1/ 6B); 
� Existența unor echipe de specialiști ce acordă consultanță în vederea obținerii unor finanțări sau a implementării proiectelor existente.  ECONOMIA –sectoare non-agricole 
� Potențial pentru dezvoltarea formelor de producere a energiei eoliene, realizarea de parcuri industriale de tip green field; 
� Constituirea de parteneriate public-privat, locale-externe (M5/ 6A, M8/ 6B); 
� Dezvoltarea sectorului IMM (M5/ 6A). ECONOMIA –agricultură  
� Infuzie de capital în retehnologizarea agriculturii: mașini și utilaje agricole pentru culturile de câmp și zootehnie și pentru depozitele de produse agricole (M6/ 2B, M7/ 2A);  
� Facilități în obținerea de credite de producție și investiții;  
� Cererea crescută de produse ecologice, creșterea cererii pentru culturi tehnice destinate în special obținerii bio-combustibililor (M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Organizarea de cursuri de instruire intensivă pentru persoanele ocupate în agricultură (M2/ 1C, M6/ 2B, M7/ 2A);  
� Concentrarea suprafețelor de teren agricol prin acordarea rentei viagere sau prin alte modalități; 
� Scheme de finanțare prin PNDR pentru microîntreprinderi, turism și agricultură. 

POPULAȚIA 
� Migrația masivă a tineretului către zonele urbane sau în afara țării (M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Îmbătrânirea populației; 
� Proceduri greoaie de accesare a fondurilor destinate întreprinzătorilor din mediul rural; 
� Presiunea economică - accentuarea gradului de sărăcie; 
� Creșterea numărului familiilor destrămate, în care se manifestă vicii (alcoolul, cerșetoria, vagabondajul) (M1/ 6B); 
� Creșterea numărului de persoane aflate în dificultate: copii abandonați, abuzați, neglijați sau delicvenți, a persoanelor adulte cu probleme, a persoanelor cu dizabilități (M1/ 6B); 
� Schimbările succesive de legislație în domeniu, care perturbă o desfășurare coerentă și echilibrată a activităților specifice; 
� Managementul defectuos sau fragmentat al resurselor umane. ECONOMIA - sectoare non-agricole  
� Presiunea produselor din UE asupra pieței interne  (M5/ 6A); 
� Lipsa piețelor de desfacere  (M5/ 6A, M8/ 6B).  ECONOMIA –agricultură   
� Extinderea fenomenului de depopulare a unor teritorii agricole  (M6/ 2B, M7/ 2A); 
� Pierderea din cultură a unor plante tradiționale  (M6/ 2B, M7/ 2A). ECONOMIA –turism  
� Reducerea sau eliminarea unor facilități fiscale  (M5/ 6A); 
� Managementul defectuos al patrimoniului natural și cultural (M2/ 1C, M3/ 6B, M5/ 6A); 
� Insuficienta folosire a oportunităților pentru dezvoltarea turismului rural  (M5/ 6A,  M8/ 6B); 
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ECONOMIA –turism  
� Realizarea de parteneriate public-privat cu scopul promovării turismului durabil (M5/ 6A); 
� Interesul administrației publice pentru dezvoltarea turismului (M5/ 6A); 
� Sprijinirea de inițiative locale și centrale pentru dezvoltarea infrastructurii turistice prin diverse programe și înființarea de centre de informare turistică (M5/ 6A); 
� Extinderea rețelei de ferme și gospodării autorizate pentru practicarea agro-turismului (M5/ 6A); 
� Reabilitarea monumentelor și ansamblurilor culturale, istorice și de arhitectură (M3/ 6B); 
� Creșterea interesului pentru ecoturism si agroturism și pentru obiectele de artizanat (M3/ 6B, M5/ 6A). ECONOMIA –infrastructură  
� Programe comunitare ale UE pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural (M4/ 6B); 
� Programe guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale (M4/ 6B); 
� Globalitatea  comunicării și informării prin dezvoltarea accesului la internet.  ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ 
� Abordarea democratică a GAL-ului ”Dobrogea de Nord Tulcea” permite consolidarea instituțională a structurilor și entităților locale; 
� Oportunități de finanțare pe diferite direcții de cooperare internă și externă, de dezvoltare a relațiilor etniilor. 

� Subestimarea importanței pregătirii de specialitate în turism (M3/ 6B, M5/ 6A,  M8/ 6B). ECONOMIA –infrastructură  
� Incapacitate organizatorică de absorbție a fondurilor alocate (M4/ 6B); 
� Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în teritoriu, datorită infrastructurii fizice neadecvate (M4/ 6B);  
� Dificultăți în susținerea costurilor de investiție pentru proiectele majore în domeniul infrastructurii (M4/ 6B). ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ 
� Reducerea capacității autorităților locale în ceea ce privește dezvoltarea unor parteneriate instituționale (M8/ 6B); 
� Neaplicarea strategiilor regionale și județene ar putea genera o neaplicare a strategiilor locale, cu influență asupra  dezvoltării teritoriului. 
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                                                 CAPITOLUL IV Obiective, priorități și domenii de intervenție  
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Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii “Dobrogea de Nord” Tulcea se adresează comunităților locale și sectorului privat, care au manifestat disponibilitate de colaborare pentru realizarea obiectivelor prezentei strategii și pe care le susțin. Prin intermediul consultărilor cu toți partenerii GAL DN Tucea (publici, privați, societate civilă) au fost stabilite obiectivele, prioritățile de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție ale teritoriului, fundamentate pe baza analizei diagnostic a teritoriului și analizei SWOT.  Obiectivul general al SDL GAL DN Tulcea este dezvoltarea durabilă și inteligentă a agriculturii și economiei locale din teritoriul GAL DN Tulcea, cu favorizarea competitivității și respectarea principiilor conservării resurselor de mediu și a incluziunii sociale, în perioada de programare 2014 – 2020.  În concordanță cu programul LEADER și cu obiectivele formulate în cadrul regulamentelor UE, SDL GAL DN Tulcea va contribui, prin măsurile pe care le propune, la atingerea următoarelor obiective specifice: 
� OS1 SDL: Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 
� OS2 SDL: Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. De asemenea, se are în vedere și obiectivul specific OS3 SDL ce vizează cooperarea - modalitate de a face schimb de experiență și de a învăța din proiectele altor regiuni sau țări, pentru a stimula și sprijini inovația prin dobândirea de competențe noi.   Obiectivele asumate care vor asigura îndeplinirea principalelor nevoi identificate la nivelul teritoriului se concretizează în 8 m ă s u r i incluse în SDL, corelate cu domeniile de intervenție, prioritățile și obiectivele de dezvoltare rurală, ce vor finanța proiecte specifice, ținând cont de p r i o r i t ă ț i l e de dezvoltare ale GAL DN Tulcea:  

� P1 SDL – Încurajarea dezvoltării infrastructurii și serviciilor pentru populație, ținând cont de necesitatea reducerii sărăciei și a promovării incluziunii sociale în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, corespunde: 
- priorității de dezvoltare rurală P6, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- pilonilor SIDD DD: - Pilonul I Protejarea mediului (Eficientă energetică - OS5); - Pilonul II Sprijinirea economiei locale (Turism – OS17, OS18, OS19; Agricultură și dezvoltare locală - OS24, OS26); -Pilonul IV Asigurarea serviciilor publice (Incluziunea și protecția socială - OS47, OS48, OS49). M1/ 6B Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale de bază pentru populație (alocare financiară 8,43 8,51%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu și climă, prin dotarea infrastructurii sociale cu sisteme care  utilizează energie regenerabilă; Inovare, prin înființarea infrastructurii sociale inexistente în prezent sau realizarea investițiilor în infrastructura socială insuficient dezvoltată, la nivelul comunităților rurale din teritoriu.  Indicatori specifici GAL: -1 infrastructură socială; -4 beneficiari/ an aparținând minorităților locale (în special minoritatea romă) – din grupul țintă. 
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M3/ 6B Conservarea patrimoniului cultural și promovarea tradițiilor locale (alocare financiară 4,68 4,73%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale:  Mediu și climă, prin dotarea infrastructurii culturale și cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; Inovare, cultura fiind domeniul care stimulează inovarea în toate sectoarele economice prin dezvoltarea aptitudinilor creative ale localnicilor și prin crearea de noi servicii și produse. Indicatori specifici GAL:1 cămin cultural creat/ modernizat; 1 eveniment cu specific local. M4/ 6B - Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii locale la scară mică (alocare financiară 18,72 37,10%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu și climă,  prin utilizarea eficientă a resurselor regenerabile, îmbunătățirea calității apei potabile, reducerea  poluării mediului, îmbunătățirea instalațiilor de colectare și tratare a apelor uzate; Inovare, sprijinul acordat înființării/ îmbunătățirii infrastructurii și a serviciilor locale de bază crește atractibilitatea în zonele rurale, încurajează spiritul antreprenorial permițând accesul la serviciilor noi și la tehnologii inovatoare.  Indicatori specifici GAL:  minim 4 UAT-uri sprijinite. M8/ 6B – Constituirea și promovarea formelor asociative (alocare financiară 1,75 2,42%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu și climă: Introducerea unor tehnologii inovative în planul de afaceri va contribui la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice; Inovare, acțiunile desfășurate prin această măsură au un rol extrem de important deoarece acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți un anumit produs sau serviciu. Indicatori specifici GAL: 1 asociație constituită/ promovată.  
� P2 SDL – Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, corespunde: 
- priorității de dezvoltare rurală P6 / DMI 6A, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- pilonului SIDD DD: Pilonul II Sprijinirea economiei locale (Turism - OS19; Agricultură și dezvoltare locală - OS24);  M5/ 6A - Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activităților non-agricole (alocare financiară 22,93 22,25%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu și climă,  prin adoptarea soluțiilor de utilizare a energiei din surse regenerabile sau cu consumuri scăzute de energie; Inovare, prin înființarea de activități economice în domenii inexistente ori slab reprezentate, la nivelul teritoriului.  Indicatori specifici GAL: 7 proiecte finanțate.  
� P3 SDL - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității agriculturii și industriei alimentare în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, prin sprijinirea inovării,  corespunde: 
- priorității de dezvoltare rurală P2, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- Pilonului II al SIDD DD, Sprijinirea economiei locale (Agricultură și dezvoltarea rurală - OS23, OS24, OS27)19.                                                            19Sursa: SIDD DD, Rezumatul tehnic, pag. 182 – 187. 
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M6/ 2B Agricultură competitivă prin reînnoirea generațiilor de fermieri (alocare financiară 11,70 17,04%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu și climă, ținând cont că se facilitează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum și a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură, adaptarea fermelor la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității acestora; Inovare, deoarece se facilitează procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar pentru tinerii fermieri deschiși să aplice tehnologii noi.  Indicatori specifici GAL: 1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole. M7/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (alocare financiară 5,62 6,39%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu și climă, sprijinul vizând adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și minimă intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă; Inovare, sprijinul acordat exploatațiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe piață, și adoptarea unor tehnici și metode noi cât și a unor tehnologii inovatoare.  Indicatori specifici GAL: 1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole. 
� P4 SDL – Încurajarea transferului de cunoștinte și a formării profesionale în domeniul agricol în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, corespunde: 
- priorității de dezvoltare rurală P1, în conformitate cu Reg. UE 1305 / 2013; 
- Pilonului II al SIDD DD,Sprijinirea economiei locale (Agricultură și dezvoltarea rurală OS23). M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea abilităților și competențelor profesionale în domeniul agricol (alocare financiară 1,17 1,55%) Măsura contribuie la atingerea obiectivelor transversale: Mediu și climă, deoarece transferul de cunoștințe joacă un rol important în înțelegerea și asumarea, de către fermieri, a angajamentelor privind protejarea biodiversității în zonele Natura 2000, precum și a acțiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă; Inovare, transferul de cunoștințe și informarea facilitează dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse sau tehnologii noi, pentru a îmbunătăți sistemele de producție, produsele și serviciile.  Indicatori specifici GAL: 20 tineri instruiți/ 10 membri ai asociațiilor de producători. Obiectivul de dezvoltare rurala 1  Priorități de dezvoltare rurală → Domenii de intervenție →  Masuri în cadrul SDL  GAL DN Tulcea → Indicatori de rezultat Favorizarea competitivității agriculturii  P1 1C M2/ 1C Numărul total al participanților la cursurile de instruire: 75  P2 2A M7/ 2A Numărul de exploatații agricole /  beneficiari sprijiniți: 8 P2 2B M6/ 2B  Numărul de exploatații agricole /  beneficiari sprijiniți: 8 Obiectivul de dezvoltare rurala 3  Priorități de dezvoltare rurală → Domenii de intervenție → Masuri în cadrul SDL GAL DN Tulcea → Indicatori de rezultat Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si menținerea de locuri de muncă P6 6A M5/ 6A Numărul de locuri de muncă create:7 P6 6B M1/ 6B Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 50 beneficiari  P6 6B M3/ 6B Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: minim 1.000 locuitori P6 6B M4/ 6B Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: minim 10.000 locuitori P6 6B M8/ 6B Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite:100 persoane 
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  CAPITOLUL V Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate. Caracterul integrat și inovator.  
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Strategia de Dezvoltare Locală Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea propune măsuri care se încadrează în două obiective de dezvoltare rurală, în conformitate cu reglementările Reg. UE 1305 / 2013, ce urmăresc creșterea atractivității microregiunii LEADER prin dezvoltarea durabilă și inteligentă a economiei locale.  Intervențiile ce vor fi sprijinite în cadrul SDL, cu prioritate cele din sectorul serviciilor destinate populației și antreprenoriatul local, vizează implementarea de soluții inovatoare la nevoile de dezvoltare ale teritoriului GAL Dobrogea de Nord Tulcea. Măsura M1/ 6B  CREAREA  ȘI  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  SOCIALE  (C.S. 3.1,  C.S. 3.2, C.S. 4.5) încurajează crearea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii sociale necesară în vederea asigurării serviciilor de specialitate la nivelul comunităților rurale de pe teritoriul GAL. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrate în Prioritatea 6, DI 6B, vor contribui în mod direct la crearea serviciilor sociale ce urmează a fi prestate în cadrul infrastructurii sociale, cu scop prioritar pentru prevenirea/ limitarea marginalizării, prin derulare de acțiuni de consiliere, de conștientizare și sensibilizare socială, de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate.  Măsura contribuie, de asemenea, la reducerea gradului de excluziune socială a grupurilor vulnerabile identificate la nivelul comunităților rurale, fiind adresată și minorităților locale (în special minoritatea romă). Denumire măsurii CREAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE  Codul măsurii M1/ 6B Tipul măsurii �   INVESTIȚII �  SERVICII � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL Dezvoltarea insuficientă sau inexistența infrastructurii sociale de bază, în majoritatea localităților din micro-regiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea, este una dintre cauzele care limitează accesul populației la serviciile de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază în spațiul rural, aspect ce se răsfrânge și asupra situației  socio-educaționale a locuitorilor din mediul rural.  Măsura  M1/6B  CREAREA  ȘI  DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  SOCIALE  răspunde nevoilor identificate în teritoriu legate de lipsa sau dotarea necorespunzătoare a infrastructurii necesare asigurării serviciilor sociale destinate diferitelor categorii de persoane aflate în situații de dificultate sau vulnerabilitate socială (servicii sociale fără cazare20, exemple: Centre de zi pentru familie cu copii/ Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie/ Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie etc.).  Obiectivul măsurii vizează dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin realizarea infrastructurii serviciilor sociale de bază pentru satisfacerea unor nevoi ale comunității locale (îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea și accesibilitatea serviciilor sociale).  Realizarea măsurii conduce la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale, contribuind la asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, prin realizarea infrastructurii sociale în localitățile din teritoriul micro-regiunii GAL DN Tulcea, în care nu există sau unde sunt insuficient dezvoltate (inclusiv dotarea), prevenindu-se                                                            20 Hotărârea nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. 
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riscul de abandon școlar și instituționalizarea copiilor proveniți din familii cu nivel de trai foarte scăzut, într-un cadru în care beneficiază de protecție, ocrotire, de premisele unei dezvoltări psihosociale optime, etc. 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (c) - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 1.3.Obiectivul specific local al măsurii Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL  Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 20 (b), (d), (g) din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6B  Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  Mediu și climă: prin dotarea infrastructurii sociale cu  sisteme care  utilizează energie regenerabilă. Inovare: prin înființarea infrastructurii sociale inexistente în prezent sau realizarea investițiilor în infrastructura socială insuficient dezvoltată, la nivelul comunităților rurale din teritoriul GAL DN.  
⌧ Măsura M1/ 6B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice. 1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL -  1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL - se asigură sinergia M1/ 6B cu măsurile M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B  2. Valoarea adăugată a măsurii Măsura contribuie în mod direct la crearea serviciilor sociale ce urmează a fi prestate în cadrul infrastructurii sociale, cu scop prioritar pentru prevenirea/ limitarea marginalizării, prin derulare de acțiuni de consiliere, de conștientizare si sensibilizare socială, de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate. Măsura contribuie la reducerea gradului de excluziune socială a grupurilor vulnerabile identificate la nivelul comunităților rurale. 3. Trimiteri la alte acte legislative Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292 din 
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2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Hot. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/ 2013 – (art.20, art.35), Reg. (UE) nr. 807/ 2014, Reg. (UE) nr.1407/ 2013. 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți - APL-uri și asociațiile acestora; - ONG-uri de pe teritoriul acoperit de GAL; - Parteneriate între APL și ONG (furnizori de servicii sociale); - GAL (acesta poate aplica pentru această măsură doar dacă în urma unicului apel de selecție nu au fost depuse cereri de finanțare din partea având ca titulari categoriile anterioare). 4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă - persoanele din comunitățile rurale de pe teritoriul GAL, aflate în dificultate sau vulnerabilitate socială, inclusiv minoritățile locale (în special minoritatea romă) – beneficiari ai serviciilor sociale fără cazare21 spre exemplu: copii din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și reprezentanții legali ai acestora, persoane din comunitățile izolate sau  defavorizate, etc.. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/ 2013. 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Sprijinul acordat în cadrul măsurii vizează următoarele acțiuni eligibile:  Investiția sprijinită prin proiect va crea/ moderniza/ extinde infrastructura socială necesară în vederea asigurării serviciilor  de specialitate la nivelul comunităților rurale de pe teritoriul GAL: - Crearea infrastructurii sociale și dotarea acesteia; - Modernizarea/ extinderea infrastructurii sociale și dotarea acesteia.  Serviciile și activitățile asigurate vor fi prestate pentru categoriile de servicii sociale fără cazare descrise în Nomenclatorul serviciilor sociale, cu prioritate fiind finanțate proiectele care asigură:  - consiliere psihosocială pentru copiii din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și consiliere familială (activități de dezvoltare personală, de formare și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, activități de consiliere suportivă; consiliere pentru integrare-reintegrare socială); - consiliere psihosocială pentru prevenirea violenței în familie;  - supraveghere, îngrijire, recreere-socializare, educație informală și non-formală, educație extracuriculară; - campanii informare și sensibilizare a populației;                                                            21 Hotărârea nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. 
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- alte activități: informare, evaluare și elaborare plan de intervenție, integrare/reintegrare socială, asistență medicală primară, orientare vocațională, reintegrare școlară, transport, masă, distribuire alimente, hrană rece, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, curățenie, alte activități administrative etc.  7. Condiții de eligibilitate 
• solicitantul trebuie să se încadreze în categoria furnizorilor autorizați de servicii sociale sau să depună o declarație pe proprie răspundere de a se autoriza ca furnizor de servicii sociale până la data finalizării proiectului; 
• solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
• solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 
• solicitantul se angajează să asigure două acțiuni/ servicii sociale prin investiția finanțată; 
• solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare, cum ar fi accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 
• investiția în infrastructura socială se încadrează în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• investiția se realizează în teritoriul LEADER micro-regiunea GAL DN Tulcea; 
• dotare clădirilor se realizează și cu echipamente care utilizează tehnologii inovatoare (energie verde). 
• investiția vizează ca grupul țintă să includă și persoane aparținând  minorităților locale (în special minoritatea romă) – min.4 persoane/an beneficiari ai serviciilor sociale fără cazare. 8. Criterii de selecție 
• solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară în ultimii 5 ani; 
• proiectul propus se va puncta suplimentar pentru mai mult de două tipuri de servicii/ activități principale pentru serviciile sociale fără cazare; 
• întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii sociale în parteneriat (de ex. școala, biserica, ONG-uri, etc.); 9. Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
• 100% pentru investiții cu utilitate publică; Valoarea proiectelor este de maximum: 
• 180.000 Euro (sumă nerambursabilă) 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică:180.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6B: - Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 50 beneficiari.  Indicator de monitorizare specific GAL: - 1 infrastructură socială; - 4 beneficiari/ an aparținând minorităților locale (în special minoritatea romă) – din grupul țintă ai serviciilor sociale fără cazare. 
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Măsura M2/1C SPRIJIN PENTRU DOBÂNDIREA ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AGRICOL (C.S. 4.5) sprijină organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali sau de tematica programului de formare profesională. Activitățile de formare profesională sprijinite in cadrul masurii, incadrate in Prioritatea 1, DI 1C, vor viza, în special, formarea populației tinere, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în domeniul managementului fermei, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție, conștientizarea privind metodele moderne și inovative de procesare și marketing a produselor agricole.  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor identificate în teritoriu, privind ocuparea forței de muncă tânără, utilizarea corespunzătoare a resurselor de terenuri agricole și implicarea actorilor locali în derularea de acțiuni de formare și dezvoltare antreprenorială în domeniul agricol.   Denumire măsurii SPRIJIN PENTRU DOBÂNDIREA ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL AGRICOL Codul măsurii M2/ 1C Tipul măsurii �   INVESTIȚII  � SERVICII � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL Evoluția și specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare profesională, tehnică și economică, precum și o capacitate mai mare de acces la informație. Miza intervenției aferentă implementării acestei măsuri, destinată exclusiv resursei umane locale, o reprezintă creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației locale, în domeniile de interes economic al zonei, respectiv: agricultură, protecția mediului și antreprenoriatul. Populația ocupată în agricultură nu dispune de cunoștințe suficiente privind practicile de mediu care să aducă beneficii biodiversității, solului și apei, procesarea și comercializarea produselor agricole, diversificarea aptitudinilor economico-financiare și de management și a celor legate de atingerea obiectivului gestionarii durabile a mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase cu mediul, a bunelor practici de producție agricolă, utilizarea energiei regenerabile, a aplicării soluțiilor tehnologice și a practicilor agricole, care să asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de irigații. Activitățile de formare profesională vizează în special populația activă tânără, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în domeniul managementului fermei, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție, conștientizarea privind metodele moderne și inovative de procesare și marketing a produselor agricole. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor identificate în teritoriu, privind ocuparea forței de muncă tânără, utilizarea corespunzătoare a resurselor de terenuri agricole și implicarea actorilor locali în derularea de acțiuni de formare și dezvoltare antreprenorială în domeniul agricol. 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (a) - Favorizarea competitivității agriculturii 1.3.Obiectivul specific local al măsurii Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER DN Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. 1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL 
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 P1- Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale 1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 14 din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare. (1) Sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare profesională. 1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 1 C – Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formarii profesionale în sectoarele agricol și forestier. 1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  Mediu și climă: Transferul de cunoștințe joacă un rol important în înțelegerea și asumarea de către fermieri a angajamentelor privind protejarea biodiversității în zonele Natura 2000, precum și a acțiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă (limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități cheie precum producția animalieră și utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de sechestrare a carbonului), a importanței managementului sustenabil al terenurilor agricole, prin adoptarea de culturi rezistente la secetă, identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea emisiilor din agricultură.  Inovare: Transferul de cunoștințe și informarea facilitează dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de producție, produsele și serviciile. Cursurile de formare pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acționa ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. Prin expunerea la noi idei, metode și principii, prin interacțiune și învățare, fermierii devin mai bine pregătiți, mai receptivi la noi idei și concepte și mai înclinați să aplice tehnologii și practici inovatoare în domeniul lor de activitate.  
⌧ Măsura M2/ 1C contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei - Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală 1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL - prin SDL se propun măsuri complementare, M2/ 1C este complementară cu M6/ 2B, M7/ 2A. 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL -  2. Valoarea adăugată a măsurii Măsura contribuie în mod direct la creșterea competitivității și modernizării sectorului agricol, prin încurajarea dezvoltării resursei umane, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și reducerii șomajului și fenomenului migrației în teritoriul acoperit de GAL. 3. Trimiteri la alte acte legislative Reg. (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului; OUG nr. 34 /2006; HG nr. 
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925/2006; Legea Nr. 31/1990; OUG Nr. 44/2008; Legea Nr. 1/2011 a educației naționale modificările și completările ulterioare; OG nr. 8 din 23 ianuarie 2013; Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă a) tineri fermieri; b) fermieri, persoane fizice care activează în fermele mici; c) beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor M6/ 2B, M7/ 2A.    5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile ACȚIUNI ELIGIBILE: Măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională. Programele de formare profesională: 
- Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării (35 ore maximum); 
- Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției (24 ore maximum); 
- Diversificarea activităților în exploatațiile agricole (24 ore maximum); 
- Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puțin aspectele legate de completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă (40 ore maximum). Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) în special pentru tinerii fermieri care primesc sprijin prin intermediul M6/ 2B (40 de ore maximum). Cheltuielile eligibile sunt: 
• Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);  
• Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și transport participanți, după caz; materiale didactice și consumabile; închirierea de echipamente necesare; închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de formare.  Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de formare profesională (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).  Cheltuieli neeligibile sunt:  
• costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar și superior; 
• costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 
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• costurile cu investițiile. ACȚIUNI NEELIGIBILE Sprijinul acordat în cadrul măsurii vizează următoarele acțiuni neeligibile:  - prijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și păduri. 7. Condiții de eligibilitate 
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională; 
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 
• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională; 
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de formare. 8. Criterii de selecție Punctaj pentru grup țintă tineri fermieri, grupuri producători (forme asociative) C.S.1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau calificarea trainerilor  Proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire toți trainerii implicați în activitatea de formare profesională care:  a. Au desfășurat activitate didactică de min. 3 ani sau au susținut anterior ca traineri minimum 12 cursuri* în cadrul unor proiecte și/sau contracte de formare profesională. b. Au desfășurat activitate didactică de min. 1 an sau au susținut anterior ca traineri minimum 4 cursuri în cadrul unor proiecte și/sau contracte de formare profesională.   Curricula identifică și dezvoltă concepte specifice domeniului de instruire, reflectate în exemple practice. C.S.2. Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului  Proiectul are durata de implementare de:  a.  Maximum 75% din durata maximă de implementare stabilită pentru un proiect  b. Peste 75% și până la max.90% din durata maximă de implementare stabilită/un proiect . C.S. 3 Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de cuprindere zonală a proiectului  Proiectul adaptează și detaliază tematica generală stabilită la nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de cuprindere zonală a proiectului.  C.S.4. Programe de formare destinate beneficiarilor măsurilor M6/ 2B,M7/ 2A din SDL  9. Sume aplicabile și rata sprijinului Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100%, din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de 25.000 euro. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică: 25.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 1C: Numărul total al participanților instruiți: 75 beneficiari. Indicator de monitorizare specific GAL: 
• 20 tineri fermieri instruiți/ 10 membri ai asociațiilor de producători instruiți 



  Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

__________________________________________________________________________________ ală GAL Dobrogea de Nord Tulcea                                                                    34    

Măsura M3 / 6B  CONSERVAREA PATRIMONIULUI ȘI PROMOVAREA TRADIȚIILOR LOCALE (C.S. 4.5) va oferi sprijin financiar pentru: crearea infrastructurii culturale, protejarea prin întreținere/ reabilitare/ dotare/ modernizare a spațiilor și obiectivelor menite să gazduiască acțiuni de stimulare, păstrare și transmitere de meșteșuguri și tradiții locale; promovarea activităților tradiționale, cu specific local. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii,  încadrată în Prioritatea 6, DI 6B, vor avea un impact pozitiv pentru creșterea sentimentului populației de apartenență la comunități cu tradiție culturală, păstrarea valorilor socio-culturale și promovarea meșteșugurilor și, totodată, vor contribui la dezvoltarea turismului local și la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.  Denumire măsurii CONSERVAREA PATRIMONIULUI ȘI PROMOVAREA TRADIȚIILOR LOCALE Codul măsurii M3/ 6B Tipul măsurii �   INVESTIȚII     �  SERVICII      � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL În urma analizei SWOT a teritoriului GAL Dobrogea de Nord, s-a constatat: 
• existența unei concentrări de naționalități și grupuri etnice, ce conferă teritoriului interferențe culturale și o mare varietate de tradiții si obiceiuri (ucrainieni, rromi, turci, italieni, ruși-lipoveni); 
•  patrimoniul cultural-istoric alcătuit din obiective variate ce au valoare turistică: cetatea Dinogeția, “triunghiul mănăstirilor ortodoxe” tulcene - Celic-Dere, Saon și Cocoș, Basilica paleo-creștină de la Niculițel, monumente istorice și de artă, situri etnografice, arheologice, biserici, muzee. Cu toate acestea, s-a constatat dispariția meșteșugurilor și îmbătrânirea meșterilor populari, precum și interesul scăzut pentru practicarea meseriilor tradiționale de către populația tânără. De asemenea, în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea sunt 11 cămine culturale, din care doar 9 sunt funcționale, doar 6 din ele fiind renovate. Măsura M3/ 6B va oferi sprijin financiar pentru: 
• crearea infrastructurii culturale, protejarea prin întreținere/ reabilitare/ dotare/ modernizare a spațiilor și obiectivelor menite să gazduiască acțiuni de stimulare, păstrare și transmitere de meșteșuguri și tradiții locale; 
• promovarea activităților tradiționale, cu specific local. Investițiile vor avea un impact pozitiv pentru creșterea sentimentului populației de apartenență la comunități cu tradiție, păstrarea valorilor culturale și promovarea meșteșugurilor. Totodată, investițiile vor contribui la dezvoltarea turismului local și la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (c) - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 1.3.Obiectivul specific local al măsurii Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 
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1.4.Masura contribuie la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013 Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale  1.5.Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 20, (d) din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 - investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente 1.6.Contribuția la domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6B  Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  Mediu și climă: Măsura contribuie la realizarea obiectivului transversal mediu și climă prin dotarea infrastructurii culturale și cu sisteme care  utilizează energie regenerabilă. Inovare: Cultura reprezintă un mijloc de progres către o societate mai unitară și durabilă. Ca instrument al coeziunii sociale și teritoriale, cultura contribuie la crearea unui echilibru între tradiție și inovare, făcând posibil dialogul intercultural și comunicarea între generații, asigurând totodată integrarea generațiilor tinere în societățile multiculturale. În calitate de catalizator al dezvoltării economice, cultura și tradițiile contribuie la regenerarea rurală și la ocuparea forței de muncă locale. Este evident faptul că sectorul cultural stimulează inovarea în toate sectoarele economice prin dezvoltarea aptitudinilor creative ale localnicilor și prin crearea de noi servicii și produse. 
⌧ Măsura M3/ 6B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei - Obiectivul  sectorial 6 –Turism/ Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală. 1.8.Complementaritate cu alte măsuri din SDL - 1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL Se asigura sinergia M2/ 1C cu măsurile M1/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B 2. Valoarea adăugată a măsurii Dezvoltarea economică și socială a mediului rural presupune asigurarea unor servicii de bază pentru populație, inclusiv a acelora care să satisfacă nevoile cultural reale ale comunității. Măsura contribuie la consolidarea sentimentului populației de apartenență și a comunități cu tradiție și la asigurarea elementelor socio-culturale pentru comunitatea rurală: conservarea și promovarea tradițiilor locale, dezvoltarea cultural-educativă a locuitorilor din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea.   Sprijinul acordat prin măsura M3/ 6B contribuie la punerea în valoare a moștenirii culturale locale și la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale și la o dezvoltare locală durabilă. Conservarea și valorificarea patrimoniului construit și imaterial va contribui la îmbunătățirea calității vieții la nivel local și, în același timp, va reprezenta un vector de dezvoltare turistică.  
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3. Trimiteri la alte acte legislative Legislație europeană:  
• Regulamentul (UE) 1303/2013 ;Regulamentul (UE) 1305/2013 ;Regulamentul (UE) nr.807/2014 ;Regulamentul (UE) nr.1407/2013 ; Legislație Națională:  
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.  
• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți Entități publice: 
• Autorități publice locale și parteneriate; Entități private: 
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 4.2. Beneficiari indirecți 
• Populația zonei GAL DN; 
• Vizitatori/turiști. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/ 2013. 6. Tipuri de acțiuni eligibile  6.1. Pentru proiecte de investiții Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:  
• crearea, modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; 
• întreținerea/ reabilitarea/ dotarea/ modernizarea spațiilor/ obiectivelor destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale. 6.2. Pentru proiecte de servicii 
• organizarea de activități tradiționale, cu specific local. 7. Condiții de eligibilitate 
• Investiția prevăzută prin proiect trebuie să fie realizată în teritoriul  GAL Dobrogea de Nord Tulcea. 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  
•  Pentru crearea, modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale, beneficiarii eligibili trebuie să demonstreze nefuncționalitatea sau inexistența căminului. 
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.  
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției în cazul proiectelor ce vizează infrastructura culturală. 
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• Dotarea clădirilor se realizează și cu echipamente care utilizează tehnologii inovatoare (energie verde). 8. Criterii de selecție 
• Principiul gradului de deservire a populației. 
• Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate.  
• Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile cu potențial de dezvoltare turistică. 9. Sume aplicabile și rata sprijinului Valoarea maximă a unui proiect este de 100.000 euro. Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este până la 100%.  Intensitatea sprijinului este stabilită astfel : - Pentru operațiunile generatoare de venit : până la 90% - Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100% - Pentru operațiunile negeneratoare de venit : până la 100% 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică: 100.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6B: Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: minim 1000 locuitori. Indicator de monitorizare specific GAL:  1 cămin cultural creat/modernizat 1 eveniment cu specific local                      
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Măsura M4 / 6B ÎNFIINȚAREA, EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LA SCARĂ MICĂ (C.S. 4.5) vizează îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și infrastructurii aferente, la îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei). Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 6, DI 6B, contribuie în mod direct la diminuarea tendințelor de declin socio–economic, la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural, prin reducerea decalajelor majore dintre mediul rural și cel urban. Denumire măsurii ÎNFIINȚAREA, EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII   LA SCARĂ MICĂ Codul măsurii M4/ 6B Tipul măsurii �   INVESTIȚII     � SERVICII      � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural este direct legată de existența unei infrastructuri rurale îmbunătățite, de existența și accesibilitatea serviciilor de bază, a celor de agrement, ș.a., și reprezintă o cerință esențială pentru creșterea calității vieții, a sănătății și a potecției mediului pe teritoriul GAL DN Tulcea. Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. Măsura contribuie la îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și infrastructurii aferente, la îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei). Masura contribuie în mod direct la diminuarea tendințelor de declin socio –economic, la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale, și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban așa cum rezultă din analiza SWOT. 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, (c) - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 1.3.Obiectivul specific local al măsurii Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013 Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale  1.5.Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art. 20  din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  1.6.Contribuția la domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
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Mediu și climă: Sprijinul acordat înființării / îmbunătățirii infrastructurii și a serviciilor locale de baza la scara mică,  în special  înființării și/ sau extinderii rețelei de iluminat public (în sensul reducerii consumului energiei) contribuie la utilizarea eficienta a resurselor regenerabile eficientizând astfel consumul de energiei electrica. De asemenea în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale investițiile în infrastructura de apă/apă uzată în sistem centralizat contribuie la îmbunătățirea calității apei potabile, reducerea  poluării mediului  printr-un control mai atent al consumului și a pierderilor de apă  și prin îmbunătățirea instalațiilor de colectare și tratare a apelor uzate. Inovare: Sprijinul acordat înființării/ îmbunătățirii infrastructurii și a serviciilor locale de bază  este esențial pentru o dezvoltare economico-socială din teritoriu GAL Dobrogea de Nord Tulcea. O infrastructură rutieră (turistică și culturală) îmbunătățită crește atractibilitatea în zonele rurale, încurajează spiritul antreprenorial permițând accesul în economia locală la serviciilor noi și a tehnologiilor inovatoare. 
⌧ Măsura M4/ 6B contribuie la atingerea  obiectivelor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Obiectivului  Strategic 1: Consolidarea mediului, Pilonul I- Protejarea mediului- Obiectivul  sectorial 2 –Eficienta energetica  și  Obiectivului  Strategic 2: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei - Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală. 1.8.Complementaritate cu alte măsuri din SDL -  1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL -se asigură sinergia M4/ 6B cu măsurile M1/ 6B, M3/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B 2. Valoarea adăugată a măsurii Măsura este relevantă față de SDL deoarece contribuie la îmbunătățirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază la scară mică, astfel pe viitor zonele rurale putând concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată şi furnizarea unor condiții de viață adecvate. De asemenea se pune un mare accent pe eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile. 3. Trimiteri la alte acte legislative 
• Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate;. 
• Legea nr. 241/2006, republicata 2013 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare  
• Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000  
• OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
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• Legea 134/2012 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie  
• OG 22 /2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie  
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 ,Reg. (UE) nr. 1303/2013 ,Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg (UE) nr. 808/2014, Reg (UE) 215/2014, OUG 66/2011, OUG 49/2015. 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți Entități publice: Unitățile adminitrativ  teritoriale și asociațiile acestora (ADI-uri) de pe teritoriu GAL Dobrogea de Nord Tulcea 4.2. Beneficiari indirecți 
• Populația locală din teritoriu GAL Dobrogea de Nord; 
• ONG-uri din teritoriu; 
• Persoane fizice și juridice; Vizitatori/turiști. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.   6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 6.1. AcȚiuni eligibile Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile Reg (UE) nr.1303/2013, Reg (UE) nr.1305/2013, Reg (UE) 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, după cum urmează: - înființarea, amenajarea spațiilor publice (locuri de joacă copii, parcuri, terenuri de sport) și spațiilor de agreement; - înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării energiei); - înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere); - investiții în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (de deszăpezire, întreținere spații verzi, salubrizare, etc.); - înființarea/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (inclusiv căi de acces către puncte de interes turistic/cultural/etc.); - înființarea/ extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sistem centralizat; - înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe agro-alimentare). 6.2. Acțiuni neeligibile Cheltuielile prevăzute, în art.69(3) al Reg. UE nr.1303/2013 7. Condiții de eligibilitate 
• Investiția prevăzută prin proiect trebuie sa fie realizată în teritoriul  GAL Dobrogea de Nord Tulcea.  
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• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți; 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 
• Investiția în apă/apă uzată trebuie să se realizeze în aglomerări umane cuprinse între 2.000-10.000 le. În situații excepționale, poate fi acordat sprijin și pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 le,  în conformitate cu Master planurile de apă/apă uzată precum și pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, numai sistemelor centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale. 8. Criterii de selecție 
• Vor fi sprijinite proiectele cu grad mare de acoperire a populației deservite - proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării. 
• Vor fi sprijinite proiecte de investiții în sistemele de iluminat public cu eficientizarea consumului de energie electrică (surse alternative).  
• Vor fi sprijinite proiectele care vin în completarea altor proiecte cu finanțare europeană/națională. 
• Vor fi sprijinite proiectele care asigură accesibilizarea agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene. 9. Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului este stabilită astfel : - 100% pentru investiții negeneratoare de venit; - 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este până la 100%, fără a depăși valoarea maximă de 100.000 80.000 Euro. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică: 400.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6B: Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: minim 10.000 de locuitori. Indicator de monitorizare specific GAL: Minim 4 UAT-uri sprijinite.             
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Măsura M5 / 6A DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE (C.S. 4.4, C.S. 4.5) vizează stimularea mediului de afaceri din spațiul rural al teritoriului GAL, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități non-agricole pentru prima dată (start-up) sau a celor care iși dezvoltă întreprinderile existente, prin diversificarea activității. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 6, DI 6A, contribuie la  diversificarea sectorului economic non-agricol și, implicit, la reducerea dependenței populației active de sectorul agricol;  stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea; crearea de noi locuri de muncă. Denumirea măsurii DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE Codul măsurii M5/ 6A Tipul măsurii �   INVESTIȚII     � SERVICII      � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL Situația actuală a economiei rurale este reflectată în analiza SWOT a teritoriul GAL „Dobrogea de Nord Tulcea”, confirmându-se existența problemelor identificate în mediul rural românesc, în general. Înscriindu-se în același profil al activităților ca teritoriul extins din care face parte, teritoriul GAL DN Tulcea este caracterizat de preponderența sectorului agricol, fapt ce conduce la disfuncționalități între activitățile agricole și cele non-agricole, care nu pot fi rezolvate decât prin inițierea unor programe de dezvoltare a antreprenoriatului și inițiativei private, prin stimularea industriei mici și mijlocii, cu scopul diversificării activităților economice si vizând promovarea acelor activități și produse ce sunt caracteristice teritoriului. Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spațiul rural, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități non-agricole pentru prima dată (start-up) sau a celor care dezvoltă întreprinderile existente, prin diversificarea activității. 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art. 4, c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea de locuri de muncă 1.3.Obiectivul specific local al măsurii Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 Art. 19 (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 1.6.Contribuția la domeniile de intervenție , cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă. 
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1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  Mediu și climă: Investițiile sprijinite vor promova tehnici “prietenoase cu mediul”, fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluții de utilizare a energiei din surse regenerabile sau cu consumuri scăzute de energie. Inovare: Proiectele selectate contribuie în mod direct la stimularea inovării prin activitățile economice nou înființate, în domenii inexistente ori slab reprezentate, la nivelul teritoriului. 
⌧ Măsura M5/ 6A contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei - Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală. 1.8.Complementaritate cu alte măsuri din SDL - 1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL Se asigură sinergia M5/ 6A cu măsurile M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M8/ 6B. 2. Valoarea adăugată a măsurii Măsura contribuie la: - Diversificarea sectorului economic non-agricol în teritoriu și, implicit, reducerea dependenței populației active de sectorul agricol. - Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL DN Tulcea. - Dezvoltarea resurselor umane din teritoriu și utilizarea de know-how. - Crearea de noi locuri de muncă. Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor și nivelul redus al veniturilor obținute, în prezent, din activități non-agricole, implementarea măsurii va facilita crearea de noi microîntreprinderi în teritoriu, care vor revitaliza economia rurală și vor contribui atât la crearea de locuri de muncă în sectorul non-agricol cât și la creșterea veniturilor populației.  3. Trimiteri la alte acte legislative - Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305, 1306, 1307, 1310 / 2013, Reg. 1407 / 2013. - Recomandarea 361/CE din 06.05.2003.  - Legislația națională cu incidență în domeniile activităților neagricole. 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor, precum și locuitorilor din spațiul rural care doresc să desfășoare o activitate economică, devenind antreprenori.  Astfel, beneficiarii direcți ai măsurii vor fi: – fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiu rural (autorizați cu statut minim de PFA); – microîntreprinderi și întreprinderi mici existente în spațiul rural, care își propun desfășurarea de activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 
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micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). 4.2. Beneficiari indirecți Populația rurală din teritoriul GAL. Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă. 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi activități non-agricole în mediul rural, pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip start-up.  6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Se asigură sprijin pentru înființarea unei noi activități neagricole în zonă rurală, după cum urmează: Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;/ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;/prelucrarea produselor lemnoase;/industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;/ fabricare produse electrice, electronice;/investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex. fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării. Activități meșteșugărești: ex. activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.). Activități turistice: servicii agroturistice de cazare;/ servicii turistice de agrement și alimentație publică. Servicii: medicale, sanitar veterinare;/ reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  consultanță, contabilitate, juridice, audit;/activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; /servicii tehnice, administrative;/ alte tipuri de servicii destinate populației din spațiul rural, etc. Cheltuieli eligibile specifice: 
• Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
• Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi; 
• Investiții intangibile (achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci); 
• Înființarea și modernizarea de firme de profil non-agricol; 
• Înființarea de ateliere, cooperative meșteșugărești; 
• Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor; 
• Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball; aventuri, amenajări areale de echitație, etc.; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe, etc.). Pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți, parc de aventuri, etc.).  Nu sunt eligibile achizițiile de utilaje agricole și echipamente second-hand. 7. Condiții de eligibilitate 
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• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură; 
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului; 
• Sediul social și punctul / punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL DN Tulcea, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializata sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 8. Criterii de selecție Vor fi aplicate criterii de selecție care vor avea în vedere: 
• Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non-agricole; 
• Principiul prioritizării proiectelor care includ activități de producție. 
• Principiul prioritizării proiectelor care includ activități de servicii. Criterii de selecție locale: Vor fi selectate, cu prioritate, proiectele care: - revitalizează meșteșuguri / ocupații tradiționale sau specifice teritoriului GAL DN (curelărie, ateliere de papură, hămurărie); vor fi selectate cu prioritate proiectele de producție care includ activități asimilate codurilor CAEN 139 – Fabricarea altor articole textile (1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399); 1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii (n.c.a.), 1439 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte, 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și articolelor de harnașament, 1629 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea produselor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite; 3291 – Fabricarea măturilor și preriilor, 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere (n.c.a). - utilizează energia produsă din surse regenerabile; - asigură crearea de locuri de muncă. 9. Sume aplicabile și rata sprijinului Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/proiect cu posibilitatea majorării la 70.000 euro/proiect  în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism. Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole se va acorda sub formă de primă, în două tranșe, astfel: - 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare; - 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 5 ani de la încheierea contractului de finanțare. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică: 490.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 6A: - Numărul de locuri de muncă create: 7 locuri de muncă. Indicator de monitorizare specific GAL: - 7 proiecte finanțate, din care 1 proiect care revitalizează meșteșuguri / ocupații tradiționale sau specifice teritoriului GAL DN 
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Măsura M6/ 2B AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ PRIN REÎNNOIREA GENERAȚIILOR DE FERMIERI: (C.S. 4.5) vizează sprijinul pentru reînnoirea generațiilor șefilor exploatațiilor agricole care dețin competențe adecvate, instalarea tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole, aceștia fiind mai deschiși să aplice tehnologii și procese noi, facilitând astfel procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 2, DI 2B, contribuie la creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional și social în zonele rurale. În cadrul măsurii vor fi selectate cu prioritate proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. Denumire măsurii AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ  PRIN REÎNNOIREA GENERAȚIILOR DE FERMIERI  Codul măsurii M6/ 2B Tipul măsurii �   INVESTIȚII     � SERVICII      � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL Politica Agricolă Comună impune o serie de cerințe profesiei de agricultor, cum ar fi: securitate alimentară, igienă și bunăstarea animalelor, diversificare, obținere de produse locale de calitate superioară, conștientizarea rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă și creștere economică în mediul rural, evaluarea efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.  Pe termen mediu și lung, fenomenul de îmbătrânire a populației și numărul scăzut de tineri fermieri din agricultură afectează performanțele sectorului agricol. Așa cum reiese din analiza SWOT, în sectorul agricol din teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea se remarcă un grad redus de utilizare a inovațiilor, un nivel tehnic necorespunzător, precum și neconformitate cu standardele comunitare. Conștientizând aceste puncte slabe, se conturează nevoia reînnoirii generațiilor șefilor exploatațiilor agricole care dețin competențe adecvate (inclusiv în managementul afacerilor). 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, a) Favorizarea competitivității agriculturii. 1.3.Obiectivul specific local al măsurii Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. 1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL Prioritatea 2 Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art.19, din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor 
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1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  Mediu și climă: Măsura contribuie la: - prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri (inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi); - cerințelor privind eco-condiționalitatea; - realizarea măsurilor de înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă.  De asemenea, prin această măsura se facilitează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum și a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură, adaptarea fermelor la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității acestora prin: culturi rezistente la schimbări climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă.  Inovare: Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice tehnologii și procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații noi, inovatoare. Măsura sprijină în mod prioritar revigorarea exploatațiilor viticole, fiind identificat în urma analizei teritoriului potențialul ridicat neexploatat al acestor culturi pe o arie largă a terenurilor agricole din micro-regiunea GAL DN Tulcea, care au fost în trecut intens dezvoltate (podgoria Sarica Niculițel: Isaccea, Niculițel, Luncavița, Văcăreni, Greci și Jijila). 
⌧ Măsura M6/ 2B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei: Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală. 1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL - prin SDL se propun măsuri complementare, M6/ 2B este complementară cu M2/ 1C  1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL -se asigură sinergia M6/ 2B cu măsura M7/ 2A 2. Valoarea adăugată a măsurii  Prin sprijinul acordat se pot acoperi și investițiile necesare pentru conformarea la standardele UE referitoare la producția agricolă și normele de securitate a muncii, precum și creșterea eficienței activității agricole prin diversificarea producției și promovarea inovării. Cum fermierii tineri pot să îndeplinească mai ușor cerințele pe care actualitatea economică le impune, sprijinirea acestora pentru gestionarea și managementul exploatațiilor agricole aduce plus valoare produselor realizate.  Implementarea acestei măsuri duce la creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional și social în zonele rurale.   Prin stimularea tinerilor fermieri de a avea reședința și activitatea de lucru în apropierea exploatației gestionate și prin îmbunătățirea condițiilor de trai este posibilă diminuarea tendinței de scădere a populației din mediul rural, în special a tinerilor și a persoanelor care dețin diferite competențe. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative Reg. (UE) nr. 1307/2013, Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/ 2013, Reg. (UE) nr. 807/ 2014 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți 
• Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, adică o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca unic șef al respectivei exploatații.  
• Persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă 
• Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă. 
• Producătorii agricoli individuali din teritoriu. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.  6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, respectând condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa măsurii, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Planul de afaceri va include cel puțin următoarele: 
• Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației). 
• Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex. obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creșterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli. 
• Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizare eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare și consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităților agricole  (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării). 
• Precondiția gestionării eficiente a planului de afaceri este reprezentată de stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT în care exploatația este înregistrată (UAT aparținând 
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teritoriului acoperit de GAL DN Tulcea), precum și a locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă. 7. Condiții de eligibilitate 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;  • Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 și 50.000 S.O. (valoare producție standard);  • Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:  
� studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;  
� cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire;  sau  
• angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, inclusiv prin participarea la cursuri de instruire organizate în cadrul măsurii M2/ 1C sau la programe de instruire similare. •În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;  •Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;  •Solicitantul își va stabili domiciliul și sediul social în UAT în care este înregistrată exploatația și locul de muncă (după caz) în aceeași UAT sau zonă limitrofă, până la momentul demarării planului de afaceri;  •Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);  •În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).  8. Criterii de selecție 
• Proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. •Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral. •Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol.  •Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate.  9. Sume aplicabile și rata sprijinului Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:  • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;  



  Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

__________________________________________________________________________________ ală GAL Dobrogea de Nord Tulcea                                                                    50    

• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 29.999 50.000 SO.  Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.  *Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.  10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică: 250.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 2B: Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 5 exploatații/ beneficiari Indicator de monitorizare specific GAL: 1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole                                 
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Măsura M7/ 2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI (C.S. 4.5.) vizează acordarea sprijinulului fermierilor ce dețin exploatații de mici dimensiuni, în scopul transformării acestora în exploatații comerciale, capabile să identifice noi oportunități de valorificare a producției. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 2, DI 2A, contribuie la creșterea productivității și obținerea unui surplus de produse destinate vânzării, prin schimbarea sistemului de producție și implicit asigurarea cheltuielilor financiare suplimentare, pe care fermierii nu și le pot permite. În cadrul măsurii vor fi selectate cu prioritate proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL. Denumire măsurii SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI  Codul măsurii M7/ 2A Tipul măsurii �   INVESTIȚII     � SERVICII      � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL În sectorul agricol din teritoriul GAL DN Tulcea se remarcă cu preponderență exploatațiile de mici dimensiuni (80% din suprafața exploatată este reprezentată de ferme mici, cu suprafețe între 1-10 ha), neconforme cu standardele comunitare, în care fermierii desfășoară diverse activități agricole de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor, bazate pe tradiții specifice satului românesc, prezentând astfel un nivel tehnic și sistem de valorificare tradițional  depășite, cu un grad redus de utilizare a inovațiilor.   Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producție foarte diversificată, determinată de necesitățile gospodăriei, precum și printr-o dotare tehnică redusă și necorespunzătoare, ceea ce împiedică creșterea productivității și obținerea unui surplus de produse destinate vânzării. Orientarea acestor ferme către piață necesită schimbarea sistemului de producție și implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu și le pot permite. Sprijinul acordat are scopul să determine, în principal, o îmbunătățire a managementului însoțită de transformarea acestora în exploatații comerciale, capabile să identifice noi oportunități de valorificare a producției. 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4, a). Favorizarea competitivității agriculturii 1.3.Obiectivul specific local al măsurii Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare specifice teritoriului. 1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013- prioritatea din SDL Prioritatea 2 Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art.19, din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 1.6. Contribuția la Domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 2A.Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.  
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1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  Mediu și climă: Sprijinul vizează adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și minimă intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă.  Inovare: Sprijinul acordat exploatațiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe piață, și adoptarea unor tehnici și metode noi cât și a unor tehnologii inovatoare. 
⌧ Măsura M7/ 2A contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei: Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală. 1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL - prin SDL se propun măsuri complementare, M7/ 2A este complementară cu M2/ 1C  1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL -se asigură sinergia M7/ 2A cu măsura M6/ 2B 2. Valoarea adăugată a măsurii Prin sprijinul acordat se va îmbunătăți accesul la mijloace de producție de calitate (îngrășăminte, protecția culturilor, servicii veterinare, etc.) și se vor asigura dotările necesare în scopul adaptării la standarde, eficientizării costurilor, creșterii producției agricole și a gradului de comercializare și aprovizionare a piețelor locale.  3. Trimiteri la alte acte legislative Reg. (UE) nr.1307/2013, Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică (dimensiune cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO) cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 4.2. Beneficiari indirecți/ grup țintă Comunitatea locală. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.  6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planul de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 7. Condiții de eligibilitate • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.  • Solicitantul prezintă un plan de afaceri. • Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO (valoarea producției standard).  
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• Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.  • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această măsură din PNDR 2014-2020.  • O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură.  • În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.  • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.  • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). • În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 
• Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, inclusiv prin participarea la cursuri de instruire organizate în cadrul măsurii M2/ 1C sau la programe de instruire similare. 8. Criterii de selecție 
• Proiecte care promovează revigorarea exploatațiilor viticole, culturi cu potențial ridicat neexploatat pe o arie largă a teritoriului GAL DN Tulcea. •Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol.Aplicanții demonstrează studii superioare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară. •Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate. • Principiul fermelor de familie. 9. Sume aplicabile și rata sprijinului Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani.  Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.  Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.  *Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.  10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică: 120.000 euro. Indicator de monitorizare specific DMI 2A: Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 8 exploatații/ beneficiari Indicator de monitorizare specific GAL: 1 exploatație care sprijină revigorarea culturilor viticole 
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Măsura M8/ 6B  CONSTITUIREA  ȘI  PROMOVAREA  FORMELOR  ASOCIATIVE  (C.S. 3.5, C.S. 4.5.) vizează încurajarea constituirii formelor asociative la nivelul microregiunii și promovează cooperarea, pentru creșterea competitivității și valorificarea pe piață a unor produse și servicii locale cu valoare adăugată. Acțiunile sprijinite în cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 6, DI 2B, contribuie la adaptarea la cerințele pieței, având drept consecință directă conștientizarea actorilor locali asupra importanței aplicării unor metode și tehnici de marketing corespunzătoare atât cerințelor pieței cât și specificului economic al teritoriului GAL DN Tulcea. Denumire măsurii CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE  Codul măsurii M8/6B Tipul măsurii   � INVESTIȚII     � SERVICII      � SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL Microregiunea GAL DN Tulcea are un potențial turistic ridicat. Cu toate acestea, turismul la nivelul microregiunii este la un nivel nesatisfăcător.   Infrastructura turistică și serviciile turistice suport și de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea turistică a zonei este deficitară. Analiza diagnostic a relevat faptul că în teritoriul GAL DN Tulcea există forme asociative dar că, în cea mai mare parte, acestea sunt de tip formal, fiind create într-un scop singular și limitându-și activitatea la acesta, fără a aduce beneficii reale membrilor. În contextul problemelor structurale ale microeconomiei locale şi a gradului redus de adaptare la cerințele pieței, asocierea și cooperarea sunt esențiale pentru creșterea competitivității, condiționată de valorificarea pe piață a unor produse și servicii locale cu valoare adăugată. Adaptarea la cerințele pieței poate fi accelerată de asociere, având drept consecință directă  conștientizarea actorilor locali asupra importanței aplicării unor metode și tehnici de marketing corespunzătoare atât cerințelor pieței cât și specificului economic al teritoriului.  Viabilitatea economică reprezintă principalul obiectiv al asocierii.  Cooperarea în cadrul asociațiilor de mici operatori de turism va influența pozitiv microecomia locală. 1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 art.4 c)  1.3.Obiectivul specific local al măsurii Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord Tulcea. 1.4.Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013 Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale  1.5.Măsura corespunde obiectivelor din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 Art.35 din Reg.(UE) nr. 1305/ 2013  1.6.Contribuția la domeniile de intervenție, cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
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Mediu și climă: Introducerea unor tehnologii inovative în planul de afaceri va contribui la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice. Prin anagajamentul de asociere a membrilor şi prin cerințele incluse în planul de afaceri (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de mediu si climă) vor putea fi promovate și respectate bunele practici de mediu.  Inovare: Acțiunile desfășurate prin această măsură au un rol extrem de important deoarece acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți un anumit produs sau serviciu. 
⌧ Măsura M8/ 6B contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei. 1.8.Complementaritate cu alte măsuri din SDL - 1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL -se asigură sinergia măsurii M8/ 6B  cu M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B și M5/ 6A  2. Valoarea adăugată a măsurii Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:  -valorificarea patrimoniului cultural și natural; -creșterea valorii adăugate a serviciilor turistice prin promovarea unor proiecte cu impact în comunitate; -punerea în valoare a tradițiilor locale și a meșteșugurilor; -schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și avantajelor asociativității; -asigurarea unei mai bune informări asupra atractivității teritoriului. 3. Trimiteri la alte acte legislative Reg (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE); Reg (UE) nr. 1303/2013; Reg (UE) nr. 1305/2013; OUG nr. 26/2000; Legea nr. 1/ 2005; OUG nr. 44/2008; Legea nr. 227/2015 . 4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 4.1. Beneficiarii direcți Parteneriate existente autorizate cf OUG 26/2000 sau un nou parteneriat fără personalitate juridică, alcătuite din min. 3 membri pe baza unui Acord de parteneriat şi în a căror componență să fie cel puțin un membru din categoriile de mai jos: • Microîntreprinderi și întreprinderi mici; • Organizații neguvernamentale; • Autorități publice locale; • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică, etc Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 4.2. Beneficiari indirecți 
• Populația locală; 
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• Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sănătate, educație, etc.; 
• Turiști/ vizitatori. 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/ 2013) 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.  6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Sunt eligibile acțiunile asimilate cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru  comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural. 7. Condiții de eligibilitate 
• Parteneriatul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Toți membrii Parteneriatului trebuie să aibă sediul social/ punct de lucru/ domiciliul ( în cazul persoanelor fizice) în teritoriul GAL DN Tulcea; 
• Parteneriatul fără personalitate juridică va depune un angajament conform căruia, în maximum  3 luni de la semnarea contractului de finanțare se va constitui juridic ca formă asociativă (în condițiile OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, etc) 8. Criterii de selecție 
• Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; 
• Principiul divesificării activităților implicate, integrarea a cât mai multor activități cu specific local în procesul de marketare și promovare (de exemplu, integrarea meșteșugurilor și a produselor agroalimentare în oferta turistică locala, vizite și degustări la podgoria Sarica Niculițel); 
• Principiul calității (parteneriatele care promovează servicii de cazare și agrement agroturistice adaptate peisajului cultural local, etc.). 9. Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului va fi: 
• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  Valoarea proiectelor: maxim 37.443,41 51.149,64 euro. Se vor asigura costuri de funcționare a cooperării – max. 20%. Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde operațiunile se regasesc în regulament (pentru investițiile din planul de afaceri) și de către parteneriat pentru cele care nu se regăsesc. Pentru operațiunile generatoare de venit s-a stabilit 90% deoarece potențialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente. 10. Indicatori de monitorizare  Indicator de monitorizare specific LEADER: - Cheltuiala publică: 37.443,41 euro. Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: 100 persoane Indicator GAL 1 asociație constituită/ promovată.    
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 CAPITOLUL VI Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 
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Strategia GAL-ului DN Tulcea, prin prioritățile, obiectivele și măsurile stabilite, asigură corespondența cu alte strategii naționale, regionale și locale.  Primul nivel de corespondență analizat este cel local, fiind identificate corelații între obiectivele strategiei GAL DN Tulcea cu cele ale strategiilor de dezvoltare locală pentru cele 12 unități administrativ-teritoriale, documente strategice elaborate pentru perioada 2012–2016 – în cadrul proiectului SMIS 17327 „Delta Regioplan- Planificarea strategică participativă a dezvoltării regionale rurale în județul Tulcea”, implementat de ADDJ Tulcea în perioada 2010-2011 – și actualizate pentru perioada 2014-2020, concepute, în majoritatea acțiunilor lor, pentru a putea susține accesarea unor măsuri PNDR de dezvoltare a infrastructurii, precum și pentru fructificarea unor oportunități de finanțare la nivel național, pentru oferirea unui cadru coerent dezvoltării locale. Obiectivele generale ale strategiilor celor 12 UAT-uri urmăresc, în principal: � dezvoltarea durabilă a comunităților din teritoriu prin diversificare economică și ocupațională; � dezvoltarea unui sector agricol performant și diversificat; � dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice; � valorificarea potențialului turistic și cultural. Cel de-al doilea nivel de corespondență este cel județean, remarcându-se corelații cu: 
• Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2014 – 202022; 
• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)23. Al treilea nivel de corespondență este cel regional, GAL Dobrogea de Nord Tulcea fiind situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. În Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-2020 sunt propuse 10 priorități de dezvoltare: dezvoltare urbană durabilă integrată; dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional; îmbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul promovării specializării economice inteligente; îmbunătățirea calității turismului la nivel regional; conservarea și protecția mediului înconjurător; îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile; îmbunătățirea calității în domeniile educație, sănătate 
și incluziune socială; valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea economiei rurale; îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional, în contextul specializării regionale inteligente; promovarea cooperării transfrontaliere si interregionale. Așa cum se poate observa, SDL propusă de GAL DN Tulcea răspunde, prin acțiunile prevăzute, la 5 priorități de dezvoltare ale întregii regiuni de dezvoltare. Al patrulea nivel de complementaritate între strategia teritoriului GAL DN Tulcea și alte documente strategice este cel național. Se identifică relații cu obiectivul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României, orizonturi 2013 – 2020 – 2030, în plan național: creșterea dinamismului economic al zonelor rurale din România în condițiile menținerii echilibrului social, prin dezvoltarea durabilă a agriculturii, silviculturii și pescuitului, inclusiv a industriilor procesatoare aferente, pentru satisfacerea optimă a nevoilor de hrană ale populației și pentru asigurarea conservării și îmbunătățirii resurselor naturale.  Ultimul nivel de complementaritate este nivelul european, SDL DN Tulcea contribuind la atingerea obiectivelor esentiale ale Strategiei Europa 2020, care acoperă următoarele domenii în deceniul următor: ocuparea forței de muncă, educația, cercetarea şi inovarea,                                                            22Obiective și priorități de dezvoltare regională –Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea, pag.64 23O economie care are ca rezultate îmbunătățirea bunăstării umane și a echității sociale, reducând, în același timp, în mod semnificativ riscurile de mediu și prevenind pierderea biodiversității și a serviciilor ecosistemice. O economie verde poate fi considerată cea care are o emisie scăzută de carbon, se caracterizează prin eficiența resurselor și tine cont de incluziunea socială (Inițiativa UNEP, Green Economy) – pag.11,  Draft Raport 2.2. – Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030)  
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incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi schimbările climatice. Ocuparea forței de muncă, tineretul, combaterea sărăciei şi inovarea sunt câteva inițiative ale documentului strategic european care sunt vizate şi prin SDL DN Tulcea. Obiectivele SDL GAL DN Tulcea contribuie la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.): 
� Obiectivul strategic principal de dezvoltare al Regiunii Sud-Est: „Creșterea capacității regiunii, în vederea dezvoltării economice și sociale durabile și echilibrate a acesteia, care să conducă la reducerea disparităților și creșterea coeziunii economice și sociale, la creșterea prosperității și standardului de viață al locuitorilor regiunii”. 
� Obiectivul strategic 1 SIDD DD: „Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de știință și prin consolidarea comunităților locale în rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial unic”;  
� Obiectivul strategic 2 SIDD DD: ”Dezvoltarea unei economii locale durabile și verzi24, valorificând avantajele comparative ale zonei, susținute de servicii îmbunătățite”. Prin măsurile descrise în SDL GAL DN Tulcea, care vizează îndeplinirea obiectivelor/ priorităților Uniunii Europene pentru dezvoltare rurală și se subsumează, implicit, domeniilor de intervenție ale acestora, se asigură complementaritatea cu pilonii de dezvoltare menționați în cadrul SIDD DD, respectiv: 

• Pilonul I: Protejarea mediului (măsura M4/ 6B); 
• Pilonul II: Valorificarea oportunităților economice prin dezvoltarea avantajelor comparative ale zonei (măsurile M2/1C, M3/6B, M4/6B, M5/6A, M6/2B, M7/2A, M8/6B); 
• Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice (măsura M1/ 6B).   SDL GAL DN Tulcea respectă prevederile și contribuie la implementarea SIDD DD, prin activitățile propuse asigurându-se un echilibru între protejarea patrimoniului natural și cultural al Regiunii Dobrogea de Nord Tulcea și, în același timp, răspunzând aspirațiilor locuitorilor micro-regiunii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora, cu identificarea celor mai bune oportunități de dezvoltare. Contribuția măsurilor GAL DN Tulcea la prioritățile PNDR și la pilonii SIDD DD:   : Măsura/ DMI Prioritate Complementaritatea  (C.S. 4.2) Sinergia  (C.S. 4.1)  Obiective/ Piloni SIDD DD M1/ 6B P6 - M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B OS 2/ PIV M2/ 1C P1 M6/ 2B, M7/ 2A - OS 2/ PII M3/ 6B P6 - M1/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B OS 2/ PII M4/ 6B P6 - M1/ 6B, M3/ 6B, M5/ 6A, M8/ 6B OS 1/ PI   OS 2/ PII M5/ 6A P6 - M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M8/ 6B OS 2/ PII M6/ 2B P2 M2/ 1C  M7/ 2A OS 2/ PII M7/ 2A P2 M2/ 1C M6/ 2B OS 2/ PII M8/ 6B P6  M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A, OS 2/ PII                                                            24O economie care are ca rezultate îmbunătățirea bunăstării umane  și a echității sociale, reducând în același timp în mod semnificativ riscurile de mediu și pentru a preveni degradarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice. O economie verde are drept țintă reducerea emisiilor de carbon, eficiența resurselor și incluziune asocială (Inițiativa UNEP Green Economy) – pag.11, Draft Raport 2.2., Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (SIDD DD 2030). 



  Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

__________________________________________________________________________________ ală GAL Dobrogea de Nord Tulcea                                                                    60    

Complementaritatea SDL GAL DN Tulcea cu strategiile naționale și regionale. La nivel național, următoarele documente de planificare și strategii naționale, precum și documente specifice pentru amenajarea teritoriilor regionale și naționale, oferă cadrul general și baza pentru SDL GAL DN Tulcea.  
• Strategia de dezvoltare teritorială a României - MDRAP, 2014, 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
• Strategia națională de reducere a sărăciei 2014-2020, 
• Strategia națională pentru ocupare în perspectiva 2020, 
• Planul de Amenajare a Teritoriului National, 
• Strategia energetică a României 2007-2020,  
• Master-planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2026, 
• Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului în România, 
• Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020, 
• Strategia pentru dezvoltarea sectorului agro-alimentar pe termen mediu și lung (orizont de timp 2020-2030), 
• Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, 
• Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 și Planul național privind managementul deșeurilor, 
• Strategia de sănătate 2014-2020, 
• Strategia națională pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 
• Strategia pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale, 
• Raportul „Diagnostic și consultanță pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor din România” .  Caracterul coerent al SDL GAL DN Tulcea este dat de  s i n e r g i a   măsurilor propuse (C.S. 4.1), fiind evident faptul că mai multe măsuri distincte contribuie împreună la realizarea uneia dintre prioritățile de dezvoltare rurală, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1305 / 2013: 
� Prioritatea 2 de dezvoltare rurală Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor - în corelație cu prioritatea 3 a SDL, Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității agriculturii și industriei alimentare în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, vizează intervenții sinergice prin măsurile M6/ 2B și M7/ 2A  ale SDL GAL DN Tulcea. 
� Prioritatea 6 de dezvoltare rurală Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale - în corelație cu prioritatea 1 a SDL, Încurajarea dezvoltării infrastructurii și serviciilor pentru populație, ținând cont de necesitatea reducerii sărăciei și a promovării incluziunii sociale în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea și prioritatea 2 a SDL, Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, vizează intervenții sinergice prin măsurile M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M5/ 6A și M8/ 6B  ale SDL GAL DN Tulcea.     
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 CAPITOLUL VII Descrierea planului de acțiune 
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PLANUL DE ACȚIUNE al GAL DN Tulcea este structurat pe 15 semestre (7,5 ani), din momentul semnării deciziei de finanțare, având următoarele caracteristici: a). CALENDARUL ESTIMATIV AL ACTIVITĂȚILOR. Pe întreaga perioadă de implementare a SDL se vor desfășura activități conform graficului estimativ de implementare: 
*M1/ 6B (infrastructura socială) se va lansa cu prioritate; ** (alte sesiuni cereri pentru toate celelalte măsuri) Activitatea 1. Animare teritoriu și promovare măsuri. Pentru lansarea apelurilor de proiecte se vor face informări în teritoriu ale potențialilor beneficiari privind măsurile finanțate prin GAL și activitățile derulate. Vor fi realizate deplasări în teritoriu, atât pentru organizare de evenimente, cât și pentru întâlniri individuale cu beneficiarii. Acțiunile privind organizarea de evenimente constau în desfășurarea de seminarii de promovare, workshop-uri, amenajarea de standuri expoziționale, etc. Personalul GAL va răspunde la solicitările de clarificare înaintate de potențialii beneficiari și va oferi indicații privind rezolvarea posibilelor probleme întâmpinate de aplicanți în vederea finanțării. Se vor achiziționa servicii de realizare materiale de promovare/ informare/ publicitate și anunțuri, respectiv servicii de creare/actualizare website propriu GAL, cuprinzând secțiuni distincte privind măsurile finanțate și acțiunile de promovare.  Activitatea 2. Derulare  sesiuni  depunere  cereri de finanțare. Derularea sesiunilor de depunere cuprinde activități de elaborare și actualizare a ghidurilor solicitantului, de întocmire și actualizare a fișelor de conformitate, eligibilitate și evaluare a criteriilor de selecție, precum și a altor documente ce privesc PI (care va fi aprobată de structurile decizionale). Documentația aferentă sesiunilor de depuneri cereri de finanțare va fi suspusă avizării organismelor de monitorizare și control asupra GAL. În urma avizului favorabil, se vor lansa sesiunile de depunere cereri de finanțare, folosind mijloacele de informare mass-media, afișare la sediile UAT-urilor din teritoriul GAL. Lansarea sesiunilor este estimată a fi derulată pe o perioadă de 30 zile calendaristice,  putând fi prelungită cu 10 zile calendaristice. Se estimează a fi lansate minim 2 sesiuni/ an contractual pentru din măsurile cuprinse în strategie (până la epuizarea fondurilor). Apelul de selecție proiecte se va adresa actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. M1/ 6B (infrastructură socială) va fi lansată cu prioritate, iar în cazul în care, după prima lansare a sesiunii de cereri de finanțare nu se vor înregistra solicitări, GAL-ul poate aplica în calitate de beneficiar. Activitatea 3. Evaluare cereri de finanțare și selecție proiecte. Verificarea conformității proiectelor și respectarea criteriilor de eligibilitate, respectiv selecția proiectelor, se va realiza de echipa de implementare utilizând criteriile elaborate pentru fiecare măsură. Beneficiarii care vor fi notificați de faptul că proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL, cu o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. Mecanismul de verificare și selecție a proiectelor finanțate prin GAL, respectiv soluționarea contestațiilor va fi detaliat într-o procedură internă. Activitatea 4.  Monitorizarea proiectelor finanțate și a implementării SDL/  Activitatea 5.  Verificare cereri de plată proiecte. Monitorizarea este o activitate continuă care se va derula pe toată durata funcționării GAL-ului, atât pentru proiectele finanțate cât și pentru implementarea SDL, concretizându-se în rapoarte de evaluare/monitorizare 

Perioada estimată Activitatea planificată 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 II I II I II I II I II I II I II I II A1 Animare teritoriu și promovare măsuri                A2 Derulare sesiuni depunere cereri de finanțare   *                **              A3 Evaluare cereri de finanțare și selecție proiecte                A4 Monitorizarea proiectelor finanțate și a implementării SDL                A5 Verificare Cereri de plată proiecte                 A6 Informare și publicitate privind activitatea GAL                A7 Managementul și auditarea activităților SDL                
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semianuale. Pe toată perioada de implementare, fiecare proiect finanțat va fi monitorizat, în conformitate cu prevederile contractuale, privind rezultatele și evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare. Mecanismul de monitorizare a implementării SDL și a proiectelor implementate prin GAL, dar și verificarea cererilor de plată ale aplicanților, vor fi detaliate într-o procedură internă. Activitatea 6.  Informare și publicitate privind activitatea GAL.Pe întreaga perioadă de implementare a SDL, vor fi promovate activitățile desfășurate, prin deplasările realizate în teritoriu, vor fi organizate evenimente de informare privind acțiunile GAL (seminarii, workshop-uri, etc), vor fi realizate materiale informative și website-ul GAL-ului. Activitatea 7. Managementul și auditarea activităților SDL. Activitățile de management al proiectului și audit sunt activități obligatorii interne, care contribuie indirect la realizarea eficientă a obiectivelor SDL. În cadrul activității de management25 vor fi întocmite rapoartele tehnice și financiare, Cereri de Plată, vor fi planificate activitățile pentru perioada următoare. Activitatea de audit vizează controlul corectitudinii, analiza performanțelor financiare și auditarea operațiunilor în cadrul SDL, de către un auditor extern autorizat CAFR, conform standardelor de audit aplicabile și cerințelor PNDR. b). RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR desfășurate în cadrul SDL vor fi angajații GAL-ului – Compartimentul Administrativ (membrii echipei de implementare). RESURSELE UMANE vor fi asigurate conform PI de recrutare și selecție a personalului, în conformitate cu normele în vigoare ale Codului Muncii. Fișele de post26 redau detaliat atribuțiile și acțiunile de care este răspunzător fiecare angajat, complementar descrierii în structura detaliată și în capitolul IX Organizarea viitorului GAL. Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control:  � Manager GAL  este responsabil de întregul management al organizației pentru implementarea în bune condiții a SDL, coordonând eficient activitățile  proiectului cu accent pe  rezultate, proceduri de lucru, resurse umane și financiare implicate; asigură comunicarea și informarea la nivelul întregului terioriu; participă la evenimentele de promovare și informare organizate; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; inițiază si menține acțiuni de cooperare cu alte teritorii și parteneriate, naționale și transnaționale. 
� Manager proiecte coordonează activitățile de animare, informare și promovare a acțiunilor întreprinse de către GAL; organizează și gestionează activitățile de lansare a apelurilor de depunere a cererilor de finanțare, derularea procesului de evaluare, selecție și aprobare a cererilor de finațare; desfășoară activități deverificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte ; monitorizează implementarea SDL și a proiectelor finanțate de GAL. �Manager financiar  gestionează mana gementul financiar al SDL; organizează și derulează activități financiar-contabile asigurând respectarea normelor financiare; supervizează din punct de vedere financiar, derularea contractelor cu furnizorii; întocmește CP ale GAL-ului; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL. �Expert monitorizare oferă consiliere cu privire la condițiile de participare în cadrul sesiunilor de depuneri cereri de finanțare; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte ; efectuează vizite pe teren și monitorizează continuu implementarea proiectelor de către beneficiarii GAL-lui. �Asistent administrativ/Animator desfășoară activități de secretariat și administrative; organizează întreaga activitate de animare a teritoriului GAL; desfășoară activități de informare și promovare a acțiunilor întreprinse de către GAL; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; participă la conceperea materialelor de promovare/ informare; furnizează materiale pentru actualizarea website-ului GAL.                                                            25 Activitatea de management se va derula în principal la sediul proiectului, membrii echipei de proiect fiind responsabili de implementarea tehnică și financiară a proiectului, de încheierea, derularea și încetarea contractelor de muncă și contractelor civile, raportări către autoritățile competente,  întocmirea și actualizarea planului de achiziții publice al proiectului, derularea procedurilor de achiziții publice- întocmirea dosarelor de achiziții, verificarea și recepționarea. 26 Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL. 
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�Consilier juridic desfășoară activități de consiliere și reprezentare juridică a GAL, în limita competențelor stabilite de lege și de fișa postului �Expert evaluare (consultant extern ce va fi angajat pe perioadă determinată în timpul perioadei de evaluare a proiectelor), desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilire a punctajului a propunerilor de proiecte..  Pentru implementarea eficientă a SDL, personalul angajat va participa la sesiuni de instruire, transfer de cunoștințe fie prin intermediul RNDR, fie prin furnizori de formare profesională, iar liderii locali din teritoriul GAL vor participa la seminarii și grupuri de lucru cu tematica privind implementarea SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea. c). RESURSELE FINANCIARE ȘI MATERIALE NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR PROPUSE. Membrii parteneriatului GAL vor sprijini implementarea activităților din cadrul SDL (resurse externe – cotizații, sponsorizări etc), funcție de disponibilitatea resurselor umane și financiare ale fiecăruia, astfel că pentru organizarea dezbaterilor cu actorii locali, întâlnirilor cu beneficiarii de proiecte, instruirilor și altor tipuri de activități, vor pune la dispoziție infrastructura necesară (spații, logistică, etc). Asociația GAL DN Tulcea deține în comodat sediul aflat în comuna Somova, ce va fi utilizat ca locație  pentru derularea reuniunilor AGA, ale CD și CS și unde-și va desfășura activitatea echipa de implementare a SDL.LOGISTICA necesară desfășurării activităților propuse prin Planul de Acțiune va fi asigurată raportat la necesități, prin încheierea, după caz: � contracte de furnizare bunuri:  materiale consumabile,  mobilier specific de birou, echipamente de birotică și aparatură de comunicație și IT, un autovehicul, inclusiv serviciile de utilizare, întreținere, asigurare, și orice alte cheltuieli conexe utilizării autovehiculului; � contracte de servicii: acces la internet/ telefonie,  domeniu de internet (realizare, actualizare și intreținere a website), servicii de închiriere sală pentru organizare evenimente (catering, închiriere stand expozițional etc), servicii de publicitate și realizare materiale publicitare pentru realizarea activităților de animare a teritoriului (promovare și informare). RESURSELE FINANCIARE sunt exprimate în capitolul X – Planul de finanțare al strategiei. Din totalul bugetului financiar se vor aloca 25% costurilor de funcționare și animare, iar 75% pentru măsurile de finanțare. În cadrul bugetului de funcționare, vor fi prevăzute cheltuieli cu resursele umane, cu utilitățile privind sediul GAL, cu participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală, FNGAL, seminarii, cheltuieli legate de comunicare, achiziții de echipamente și logistică, materiale consumabile, autovehicul (servicii de utilizare, întreținere și asigurare),  audit financiar,  alte cheltuieli, etc. În cadrul bugetului de animare vor fi prevăzute cheltuieli cu crearea, întreținerea și actualizarea website-ului GAL, organizarea evenimentelor de promovare/ informare/ publicitate și anunțuri, instruirea personalului GAL și a liderilor locali, participarea la seminarii și conferințe a personalului GAL și a liderilor locali, etc.               
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 CAPITOLUL VIII Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei 
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Prin Decizia de finanțare nr. D19100000011523800001/ 14.12.2015 amendată prin Notele de aprobare nr. 187/ 27.01.2016, nr. 462/ 29.02.2016 și nr. 1036/05.04.2016, Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea a obținut finanțare în valoare de 55.708,54 lei, pentru implementarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Grup de Acțiune Locală <<Dobrogea de Nord Tulcea>>”.  În cadrul proiectului finanțat din sub-măsura 19.1, „Sprijin pregătitor pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Grup de acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea”,  s-au derulat în conformitate cu planificarea din Graficul privind implementarea proiectului activitățile/acțiunile: Activitatea 1 – Demararea proiectului După semnarea Deciziei de finanțare, în data de 21.12.2015 a avut loc prima întâlnire a echipei de proiect  pentru a stabili activitățile ce urmau a fi efectuate în cadrul proiectului, respectiv planificarea detaliată a acțiunilor. Activitatea 2 - Informare și animarea teritoriului; Organizarea grupurilor de lucru În 21.12.2015 au fost informați partenerii acordului de parteneriat și reprezentanții legali ai celor 12 UAT-uri cu privire la semnarea deciziei de finanțare a proiectului in cadrul sub-măsurii 19.1 LEADER.Având în vedere importanța finanțării prin PNDR 2014 – 2020 și a obiectivelor programului și proiectului și, totodată, ținând cont de principiul transparenței, echipa de management a hotărât că este necesar să fie făcute publice informațiile privind activitatea GAL DN Tulcea, iar în 24 decembrie 2015 a fost publicat în presa locală - Ziarul Obiectiv - un articol privind finanțarea obținută, deși în bugetul proiectului nu au fost prevăzute cheltuieli privind emiterea și tipărirea unor comunicate de presă. Pentru desfășurarea activității 2, s-a stabilit graficul pentru deplasările în teren ce au vizat acțiunile de informare și animare a teritoriului, precum și organizarea grupurilor de lucru27: 
	 12 întâlniri de animare în fiecare dintre localitățile teritoriului, cu un număr de 226 participanți; 
	 12 întâlniri de informare, cu un număr de 156 participanți,în cadrul cărora au fost aplicate chestionare privind nevoile de dezvoltare și s-a făcut selecția participanților în vederea constituirii de grupuri de lucru tematice: întreprinderi; social/ONG; autorități publice/dezvoltare teritorială. În prealabil, au fost transmise 24 email/uri și adrese de informare către primării și reprezentanți ai partenerilor și au fost afișate materiale pentru promovarea evenimentelor, în locuri vizibile, în spațiile de afișaj din cadrul fiecărui UAT. Fiecare participant la acțiunile organizate în cadrul proiectului a beneficiat de o mapă ce a conținut materialele de prezentare a activităților de informare și animare a teritoriului, respectiv materialele promoționale realizate în cadrul proiectului (pliante), prin proiect fiind asigurată promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. În conformitate cu prevederile pct. 4.2 din Ghidul solicitantului pentru accesarea Sub-măsurii 19.1 – „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, la                                                            27Anexa 6 Documente justificative privind animarea - Centralizator acțiunile de informare și animare a teritoriului/ organizarea grupurilor de lucru  
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acțiunile de animare și informare au participat și experții OJFIR Tulcea, în scopul verificării activităților desfășurate în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, așa cum au fost descrise în Cererea de finanțare. Activitatea 3 - Întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului În paralel cu activitatea de informare și animare, s-au organizat întâlniri ale partenerilor cu rol de consultare și evaluare a activităților de animare și informare, cu participarea a 60 de persoane (câte 10 participanți/ locație), în 6 dintre localitățile reprezentative ale GAL DN Tulcea:Jijila (03.02.2016), Pardina (27.01.2016), Niculițel (10.02.2016), Somova (07.01.2016), Isaccea (20.01.2016), Luncavița  (13.01.2016). Pentru o analiză constructivă privind oportunitățile de finanțare, stabilirea priorităților din teritoriu și măsurilor de finanțare descrise în Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea, a fost stabilită componența Grupurilor de Lucru Tematice la nivelul fiecărui UATși s-au organizat6 întâlniri la nivelul teritoriului GAL, cu participarea a 90 persoane. În 25.02.2016, la Sala „Mihail Kogălniceanu” a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea (Consiliul Județean) a fost organizată o întâlnire cu partenerii acordului de parteneriat, reprezentanții legali  ai UAT-urilor din  teritoriul Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea și specialiștii din grupurile de lucru tematice, întâlnireîn care s-au punctat măsurile finanțate prin LEADER și s-au analizat propunerile de măsuri atipice/ inovatoare la nivel Strategiei de Dezvoltare Locală. La întâlnire au fost prezenți  24 participanți, care au adus completări asupra propunerilor de măsuri prezentate și au subliniat necesitatea  organizării de alte întâlniri  directe cu potențialii beneficiari de proiecte  din teritoriu, pentru ca măsurile descrise în Planul de finanțare al SDL să reflecte necesitățile  de dezvoltare ale zonei. În toate cele 3 activități distincte de animare și consultare, reprezentanții comunităților locale au fost direct implicați în formularea nevoilor si priorităților ce stau la baza strategiei Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea, în concordanță cu conceptul LEADER, în baza căruia dezvoltarea locală este plasată sub responsabilitatea comunității.Scopul activităților organizate la nivelul comunităților a fost de a sprijini populația locală în procesul de cunoaștere a nevoilor de dezvoltare locală, a resurselor naturale de care dispune și anecesitățiiadoptării unor decizii colective pentru dezvoltarea și îmbunătățirea potențialul economic, social și istoric, pe termen lung. Totodată, s-a avut în vedere necesitatea îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților din teritoriu Ggrup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea,prefigurând astfel acțiunile viitoare de cooperare și asociere între toți actorii interesați. În aceste etape, s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări în ceea ce privește participarea la procesul consultării si implicarea directă a locuitorilor teritoriului Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea.        
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 CAPITOLUL IX Organizarea viitorului GAL  Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei 
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Asociația GAL DN Tulcea este constituită și funcționează din 2012, cu parteneriatul reînnoit în 2015, fiind organizată în conformitate cu prevederile OG 26/2000 și înregistrată la Judecătoria Tulcea, sub nr. 504/ 253 / 2015, potrivit certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial. Asociația GAL DN Tulcea este responsabilă pentru administrarea și implementarea SDL în mod eficient, eficace și corect, în raport cu obiectivele acesteia și în conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 1303/ 2013 exercitând următoarele funcții: 	 de strategie, prin care se elaborează SDL, în conformitate cu politica Guvernului și cu tendințele pe plan mondial; 	 de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional; 	 de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului GAL; 	 de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate; 	 de coordonare a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate de UE în domeniul dezvoltării rurale; 	 de monitorizare a realizării indicatorilor propuși prin implementarea SDL și a proiectelor finanțate prin GAL.  Pentru derularea unui mecanism performant de implementare a SDL, care să asigure atingerea indicatorilor stabiliți, Asociația GAL DN Tulcea va indeplini sarcini obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL28, care sunt în corelare cu activitățile prevăzute în Planul de Acțiune și au fost aprobate prin ROF29 (document ce stabilește dispozițiile referitoare la funcționarea și organizarea  asociației): 	 va organiza acțiuni de informare şi animare a teritoriului - proporționale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului (GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de finanțare existente în cadrul SDL - seminarii, conferințe, work-shop-uri tematice, comunicate în mass media locală, realizarea de materiale tipărite de promovare, existența unei pagini de internet dedicată GAL); 	 va concepe PI de evaluare și selecție, nediscriminatorie și transparentă, prin întocmirea unor criterii de selecție obiective, care să asigure evitarea conflictelor de interese; procedura derulată va garanta că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție vor fi exprimate de partenerii care nu au statut de autorități publice; această procedură va asigura coerența cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, fiind acordată prioritate operațiunilor, în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor strategiei; 	 va pregăti și publica apeluri de selecție, prin întocmirea Ghidurilor măsurilor GAL și a Fișelor de evaluare și selecție - se vor derula minim 2 sesiuni/ an contractual pentru măsurile cuprinse în strategie (până la epuizarea fondurilor); 	 va întocmi PI de monitorizare a proiectelor selectate; 	 va realiza conformitatea CP depuse de beneficiarii măsurilor GAL pe baza PI de verificare a conformității CP (verificarea se va realiza de către compartimentul administrativ GAL, prin personalul cu atribuțiuni specifice); 	 va întocmi Planul anual de achiziții, dosarele de achiziții și cereri de plată legate de organizarea și funcționarea GAL; 	 va asigura participarea personalului administrativ la sesiuni de instruire în domenii relevante implementării strategiei; 	 va derula alte activități specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane; 	 va întocmi PI de monitorizare și evaluare a stadiului implementării SDL; 	 va iniția acțiuni și va participa la proiecte de cooperare națională şi transnațională.  Reprezentativitatea partenerilor în cadrul organelor de conducere facilitează o participare directă a membrilor în aprobarea deciziilor privind funcționarea GAL DN Tulcea.  În procesul de implementare a SDL sunt implicate două niveluri organizaționale:                                                             28 conform art. 34 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 29ROF Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord aprobat ca anexa nr.5 la Hot. nr. 4 din 11.03.2016. 
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� organele de conducere (structura decizională - structura de conducere executivă): Adunarea Generală (membrii GAL), Consiliul Director (condus de Președinte), Comitetul de Selecție a Proiectelor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor;   
� organele de administrare (structura operațională – aparatul tehnic, de execuție): Compartiment Administrativ (echipa implementare- personal salarizat, consultanți externi). Componența acestor structuri, modul de organizare și competențele/ atribuțiile acestora sunt în conformitate cu Fișele de post, Statutul și Actul Constitutiv actualizate30: 1) Adunarea generală a GAL – organismul suveran și suprem al GAL, care concepe și planifică strategia de funcționare a acestuia, organul de conducere al Asociației este formată din totalitatea membrilor cu drept de vot (respectiv din 15 membri) și din membrii de onoare fără drept de vot (9 membri). Parteneriatul constituit din cei 15 membri cu drept de vot sunt reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societate civilă (sectorul public fiind reprezentat de o administrație publică locală, iar cel privat de 14 entități), asigurându-se un procent de reprezentativitate a celor din urmă, de peste 93% din totalul partenerilor. Competențele AGA sunt: a) aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale GAL;  b) alegerea si revocarea membrilor CS; c) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; d) alegerea și revocarea CD; e) alegerea și revocarea cenzorului/ auditorului statutar, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori/ auditori statutari; f) înființarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în țară și în străinătate; g) modificarea actului constitutiv și a statutului; h) dizolvarea și lichidarea Asociației precum și stabilirea bunurilor rămase după lichidare; i) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum și a cotizației anuale datorată de către membrii Asociației la propunerea CD; j) orice alte atribuții care le revin conform legii. Adunarea Generală se întrunește o dată pe an și ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară și are drept de control permanent asupra Consiliului Director, a auditorului, a Comitetului de Selectare a Proiectelor, a Compartimentului Administrativ. 2) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor AGA. Consiliul director este format din 5 membri,  aleși de către AGA în ordine descrescătoare a numărului de voturi, pentru un mandat egal cu  perioada de programare 2014-2020. El poate fi alcătuit și din persoane din afara Asociației, în limita a cel mult o treime din componența sa. CD va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație. Competențele CD sunt: a) prezintă AGA e raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației; b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației; c) aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel; d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de AGA.  Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice. CD se întrunește lunar și lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi și decide valabil cu unanimitate de voturi. CD își poate elabora un regulament intern de funcționare.  3) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un  cenzor/ auditor statutar (membru al Camerei auditorilor din România - CAFR), ales de AGA pentru un mandat egal cu perioada                                                            30Statutul și Actul Constitutiv actualizat la 11.03.2016 
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exercițiului de programare 2014-2020, având următoarele competențe: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; b) întocmește rapoarte și le prezintă AGA; c) poate participa la ședințele CD fără drept de vot; d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în statut sau stabilite de AGA. 4) Comitetul de Selecție a Proiectelor este format din minim 7 membri și minim 7 membri supleanți aleși de către AGA, din rândul membrilor asociați, cu respectarea condițiilor prevăzute în Statul și Actul Constitutiv actualizat. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Comitetul de selecție proiecte are următoarele responsabilități: 	  se va întruni la fiecare sesiune de selecție proiecte derulată de către GAL; 	 va analiza Rapoartele de evaluare precum și documentația suport întocmită de către personalul GAL cu responsabilități specifice; 	 va decide cu privire la selecția proiectelor care vor fi finanțate în cadrul SDL. Comisia de Soluționare a Contestațiilor  va fi formată din minim 3 membri nominalizați dintre reprezentanții partenerilor, propuși și votați de către AGA, cu condiția ca aceștia să nu fi făcut parte din comitetul de selecție aferent raportului de selecție contestat31. Comisia de soluționare a contestațiilor va respecta toate condițiile impuse comitetului de selecție și va avea urmatoarele responsabilități: 	 se va întruni în situații excepționale; 	 va soluționa contestațiile depuse de către potențialii beneficiari ai măsurilor lansate de către GAL, nemultumiți de derularea procesului de evaluare și selecție proiecte. 5). Compartimentul administrativ  este organ administrativ format din totalul angajaților și colaboratorilor asociației cu atribuții de implementare (management, monitorizare, evaluare și control). Pentru fiecare dintre angajații GAL-ului sunt detaliate  în anexă fișe de post32 pentru posturile aprobate prin Organigrama asociației33, în care sunt cuprinse toate activitățile la care participă și atribuțiile lor în cadrul acestor activități.  Echipa de implementare a SDL va fi contractată cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese, respectând programul de lucru aprobat de ROF34, fiecare expert având CIM cu minim 4 ore/ zi (C.S. 4.3.). Echipa de implementare a SDL are următoarea componență orientativă35:  (1) Manager GAL (Responsabil administrativ) coordonează activitatea GAL (activități curente și mobilizare resurse umane şi financiare); angajează asociația în relația cu terții; administrează relația cu finanțatorul; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL; desfășoară activități de monitorizare, evaluare și control intern a SDL.  (2) Manager proiecte (Expert evaluare și verificare) organizează lansarea a apelurilor de selecție a măsurilor; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte ; este responsabil de monitorizarea implementării SDL și a proiectelor implementate, finanțate prin GAL.  (3) Manager financiar (Responsabil financiar – contabil) se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL.                                                             31 Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii comitetului, în această situație persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 32Anexa 8 – atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL. 33Organigrama Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord aprobată ca anexa nr. 6 la Hot. nr. 4 din 11.03.2016. 34ROF Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord aprobat ca anexa nr.5 la Hot. nr. 4 din 11.03.2016. 35 Pe baza fișelor de post  (anexa 8), la nivelul GAL se va realiza Procedura de recrutare și angajare a personalului. 
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(4) Expert monitorizare asigură activități de monitorizare continuă a implementării proiectelor de către beneficiarii GAL; desfășoară activități de verificare a conformității, eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte ;   (5) Asistent Administrativ/ Animator îndeplinește activități de secretariat și administrative; desfășoară activități de animare și promovare a acțiunilor GAL în teritoriu; verifică conformitatea CP ale proiectelor implementate de către beneficiari la nivelul GAL.  (6) Consilier juridic desfășoară activități de consiliere și reprezentare juridică a GAL, în limita competențelor stabilite de lege și de fișa postului. (7) Consultanți externi – în care este inclus și Expert evaluare (funcție de necesități și de specificul proiectelor depuse spre finanțare) desfășoară activități verificare a conformității, eligibilității și stabilirea punctajului a propunerilor de proiecte.  GAL va contracta și alți consultanți externi  pentru care vor fi elaborați termeni de referință specifici, în care se vor regăsi responsabilitățile principale și termenele limită de îndeplinire sarcini vizate. MECANISME GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL SDL Procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală presupune compararea obiectivelor şi indicatorilor stabiliți în strategie, cu cei efectiv înregistrați şi realizați. Atribuțiunile privind înregistrarea şi analiza progresului implementării strategiei sunt îndeplinite de către Comitetul Director si Compartimentul Administrativ.  În acest sens pentru evaluarea stadiului implementării SDL36, la nivelul parteneriatului constituit în vederea depunerii SDL GAL DN Tulcea se va elabora un Plan de Evaluare intern, care să descrie modalitatea prin care va fi realizată evaluarea în diferitele faze de derulare a proiectului - mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, dar și mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL. Progresul, eficiența şi eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat şi de impact. Indicatorii principali menționați, la care se adaugă şi indicatorii financiari, sunt elaborați la nivelul fişelor de măsuri în aşa fel încât să fie în concordanță cu indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție (Reg. UE 1305/2013) şi cu direcțiile strategice prevăzute de strategie.  Înainte de elaborarea SDL, prin animarea și consultarea participativă a comunităților din teritoriu s-a realizat o analiză diagnostic (evaluarea ex-ante) asupra nevoilor și potențialului zonei GAL DN Tulcea.  Procesul de evaluare a SDL GAL DN Tulcea se va derula astfel: - Evaluarea intermediară – care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare și are ca obiectiv rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum și îmbunătățirea implementării; - Evaluarea ex-post –realizată după perioada de implementare SDL, va genera indicatori și informații care se vor introduce în SDL viitoare.  Prin procedura internă a GAL DN Tulcea se vor descrie indicatorii de monitorizare ai SDL, care vor furniza informații precise asupra diverselor aspecte ale programării privind corespondența, pertinența, eficiența, eficacitatea, impactul şi sustenibilitatea acțiunilor derulate de către GAL. Adițional față de indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție (tabel nr.2 din Ghidul Solicitantului) propuşi pentru fiecare măsură de finanțare, sistemul de monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere monitorizarea, pe                                                            36 Sarcină obligatorie pentru GAL-uri, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
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întreaga perioadă de implementare a strategiei, a indicatorilor suplimentari specifici teritoriului, descriși în fișele măsurilor finanțate prin GAL. Dispozitivul de monitorizare, evaluare și control implementat de GAL va asigura: 
� luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului;  
� efectuarea zilnică a gestionării GAL; 
� executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 
� monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și rezultatele proiectului; 
� furnizarea de informații către factorii de decizie GAL DN Tulcea. Pentru eficientizarea activității și îndeplinirea aspectelor precizate mai sus, GAL DN Tulcea va elabora și aplica piste de audit, care vor putea fi completate și modificate în funcție de necesități. În principal, pistele de audit vor face referire la: 	 Informare și publicitate; 	 Selecția și implementare proiectelor la nivelul teritoriului; 	 Evaluare, control și monitorizarea proiectelor selectate la nivelul teritoriului; 	 Achiziții publice, plata - cheltuielile de funcționare a GAL și acțiuni de animare a teritoriului, și altele.  MECANISM MONITORIZARE PROIECTE Procesul de monitorizare începe din momentul depunerii cererii de finanțare la GAL şi continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, inclusiv după finalizarea implementării activităților proiectului.  Compartimentul Administrativ (prin personalul cu funcții specifice de monitorizare) va monitoriza proiectele pe perioada implementării activităților dar și în perioada post monitorizare (după finalizarea implementării activităților) și se va asigura că: 	 există un management eficient al proiectelor finanțate în cadrul strategiei; 	 activitățile se desfăşoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contract; 	 se realizează indicatorii proiectului (sau există premisele să se realizeze); 	  proiectele respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplică) şi a dezvoltării durabile, legislația privind achizițiile publice, precum şi celelalte condiționalități prevăzute în contractele de finanțare specifice fiecărui proiect. GAL va urmări implementarea proiectelor privind rezultatele şi îndeplinirea indicatorilor, va semnala din timp eventualele probleme care apar în implementare. În acest sens, expertul monitorizare va efectua vizite de monitorizare - evaluare – control. Informația pusă la dispoziție în cadrul raportului de progres va reprezenta baza de defășurare a vizitei de monitorizare. Scopul vizitei este acela de a determina progresul în implementarea proiectului.  Pentru atingerea rezultatelor vizate în cadrul procesului de monitorizare şi evaluare a proiectelor finanțate, responsabilul GAL cu atribuțiuni specifice de monitorizare proiecte:  larificări (dacă este cazul);  
	 va analiza progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi obiectivelor propuse, precum și respectare prevederilor contractului de finanțare;  
	 va efectua vizite de monitorizare în vederea analizării progresului proiectului; 
	 va întocmi rapoarte de monitorizare a proiectelor;  
	 identifică problemele în implementarea proiectului;  
	 efectuează vizite de monitorizare ex post şi rapoartează asupra sustenabilității investiției.     
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                                      CAPITOLUL X Planul de finanțare al strategiei  
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   Algoritmul de calcul pentr

u stabilirea valorii compo
nentei A a Planului de fin

anțare al SDL GAL DN Tulc
ea este stabilit conform va

lorii 
aferente teritoriului și pop

ulației acoperite de parten
eriat, respectiv 19,84 Euro

/locuitor și  985,37 euro/k
m².  

Componenteai A ( reprezi
ntă 75% din Planul de finan

țare)  și este în valoare de
   2.136.591,21 euro, calc

ulată după cum urmează: 
•
 Valoare suprafață teritor

iu = 1.457,06 km² x 985,37
 euro/ km² = 1.435.743,2

1 euro 
•
 Valoare populație teritor

iu = 35.325 loc x 19,84 eur
o/locuitor   =    700.848,0

0 euro 
Din totalul costurilor publi

ce locale efectuate pentru
 Componenta A, cheltuieli

le de funcționare și anim
are (reprezintă 25 % din P

lanul de 
finanțare) (teritoriul GAL D

N Tulcea are potrivit Ghid
ului Solicitantului alocare 

pentru Delta Dunării), resp
ectiv 534.147,80 euro. 

Componenta B ( reprezint
ă bonusul de calitate obțin

ut în urma procesului de e
valuare și selecție)  și este

 în valoare de  679.550,3
1 euro. 

Valoarea indicativă alocat
ă pentru fiecare măsură p

ropusă în SDL este corelată
 cu nevoia identificată în a

naliza diagnostic, analiza S
WOT 

și indicatorii de rezultat s
tabiliți prin strategie, iar 

ierarhizarea  măsurilor est
e făcută pe obiectivele sp

ecifice  și prioritățile SDL 
GAL DN 

Tulcea, ce sunt corelate cu
 prioritățile de dezvoltare 

rurală și domeniile de inte
rvenție stipulate în art.5 a

l Reg.UE nr.1305/ 2013: 
 Priorități de dezvoltare ru

rală/ domeniu de interven
ție - Măsura 

Valoare/ măsură (euro) Alocare financiară/ măsură SDL (%) Total/ prioritate  SDL (euro) Alocare financiară/ prioritate SDL  (%) 
Obiective și priorități SDL GAL DN Tulcea OS1 SDL  Diversificarea a

ctivităților economice, pr
omovarea formelor asocia

tive, îmbunătățirea infras
tructurii și serviciilor de b

ază 
pentru creșterea calității v

ieții populației și reducere
a gradului de excluziune so

cială în teritoriul LEADER 
Dobrogea de Nord Tulcea. 

P1 SDL  Încurajarea dezvol
tării infrastructurii și servic

iilor pentru populație, țina
nd cont de necesitatea red

ucerii sărăciei și a promovă
rii 

incluziunii sociale în terito
riul GAL Dobrogea de Nord

 Tulcea 
P6/ 6B    M4/ 6B Inființarea, extinderea și î

mbunatățirea infrastructur
ii locale la scară mică 

400.000,00 783.505,00 18,72 37,10% 717.443,41 1.114.384,64 33,58 52,76% 
M1/ 6B Crearea și dezvoltarea ser

viciilor sociale de bază pen
tru populație 

180.000,00 179.730,00 8,43 8,51% 
M3/ 6BConservarea patrimoniului 

cultural și promovarea trad
ițiilor locale 

100.000,00 4,68 4,73% 
M8/ 6B Constituirea și promovare

a formelor asociative 
37.443,41 51.149,64 1,75 2,42% 

P2 SDL Diversificarea activ
ităților economice și crear

ea de locuri de muncă în te
ritoriul GAL Dobrogea de N

ord Tulcea 
P6/ 6A M5/ 6A Diversificarea economie

i locale prin dezvoltarea ac
tivităților non-agricole 

490.000,00 470.000,00 22,93 22,25% 490.000,00 470.000,00 22,93 22,25% 
OS2 SDL Creșterea viabilit

ății și competitivității exp
loatațiilor agricole din ter

itoriul LEADER Dobrogea d
e Nord Tulcea și valorifica

rea 
eficientă a produselor agro

-alimentare specifice terit
oriului. 
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________________________
________________________

________________________
__________ 

ală GAL Dobrogea de Nord
 Tulcea                             

                                       76 
   P3 SDL Creșterea viabilită

ții exploatațiilor și a comp
etitivității agriculturii și in

dustriei alimentare în teri
toriul GAL Dobrogea de No

rd 
Tulcea, prin sprijinirea ino

vării P2/ 2B P2/ 2A M6/ 2B Agricultură competitivă pr
in reînnoirea generațiilor d

e fermieri 
250.000,00 360.000,00 11,70 17,04% 370.000,00 495.000,00 17,32 23,44% 

M7/ 2A Sprijin pentru dezvolta
rea fermelor mici 

120.000,00 135.000,00 5,62 6,39% 
P4 SDL Încurajarea transfe

rului de cunostințe și a for
mării profesionale în dome

niul agricol în teritoriul GA
L Dobrogea de Nord Tulcea

 
P1/ 1C M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea

 abilităților și competențel
or profesionale în domeniu

l agricol 25.000,00 32.721,50 1,17 1,55% 25.000,00 32.721,50 1,17 1,55% 
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 CAPITOLUL XI Procedura de evaluare și  selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  
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Urmare selecției pentru finanțare prin LEADER, GAL DN Tulcea este responsabilă de implementarea acțiunilor din cadrul SDL, de îndeplinirea obiectivelor asumate prin intermediul acesteia. Parteneriatul decizional37, în cadrul procesului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală DAL DN Tulcea  este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor, fiecare partener având a fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat. Tabelul de mai jos redă componența Comitetului de Selecție: 
- parteneri publici (14,28%): un (1) membru de drept/ un (1) membru supleant;  
- parteneri privați (42,86%): trei (3) membri de drept/trei (3) membri supleanți; 
- parteneri societate civilă(42,86%): trei (3) membri de drept/trei (3) membri supleanți. (1) Comitetul de Selecție - membri de drept: Partener Funcția in CS Tip*/ Observații     PARTENERI PUBLICI 14,28% UAT comuna Grindu MEMBRU  UAT PARTENERI PRIVAȚI42,86% Partener Funcția in CS  Tip*/ Observații       S.C Borg S.R.L MEMBRU  SRL Tătaru Cătălin Florin  Ionescu Florin Gravură PFA MEMBRU PFA Mocanu Vasilica PFA PRESEDINTE PFA PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)  42,86%  Partener Funcția in CS Tip*/ Observații     Asociația ,,Natura Zâmbește” MEMBRU  ONG Asociația Eliot House MEMBRU  ONG Comunitatea Italiană ”Friulana” MEMBRU  ONG  (2) Comitetul de selecție membri supleanți: Partener Funcția in CS Tip*/ Observații     PARTENERI PUBLICI 14,28% UAT comuna Grindu MEMBRU SUPLEANT UAT PARTENERI PRIVAȚI 42,86% Partener Funcția in CS Tip*/ Observații     S.C Prosilva-Serv S.R.L MEMBRU SUPLEANT SRL Morozov Nicoleta Mihaela PFA S.C. Cetalul Violetelor S.R.L. MEMBRU SUPLEANT PFASRL S.C EBC Universal S.R.L PRESEDINTE SUPLEANT SRL PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)  42,86%  Partener Funcția in CS Tip*/ Observații     A.D.D.J. Tulcea MEMBRU SUPLEANT ONG (ADI) Asociația ,,Unitate pentru sănătate” MEMBRU SUPLEANT ONG Asociația Agricolă ,,Dinogeția”  MEMBRU SUPLEANT ONG Pentru selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum” iar pentru validarea voturilor este obligatoriu ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.                                                             37 Membrii parteneriatului decizional posedă un cumul de abilități de comunicare, capacitate de adaptare, spirit de echipă, abilități de colaborare cu diferite entități publice, etc. și au experiență și competențe în dezvoltare rurală, dispun de resursele și competențele necesare implementării SDL finanțată prin axa LEADER: - cunoaștere a unor probleme economice, sociale și de mediu a teritoriului; - competențe manageriale și administrative; - capacitate de conducere și coordonare; - bune capacități de organizare, planificare, pregătirea personalului, marketing, dezvoltarea afacerilor; - experiență în politici europene de dezvoltare rurală; - cunoștințe și experiență în accesarea fondurilor europene; - experiență în derularea unor proiecte cu finanțare internă și externă; - competențe în gestiune și contabilitate; - bună cunoaștere a procedurilor de achiziție publică; - cunoștințe de informatică și contabilitate de gestiune; - expertiză în activități de control și evaluare.  
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Procedura internă de evaluare și selecție a proiectelor va fi aprobată de către structurile decizionale ale GAL DN Tulcea și se va însuși de Comitetul de Selecție Proiecte la prima sa întrunire, orice modificare a PI fiind supusă aprobării.  Metodologia de evaluare și selecție a proiectelor la nivelul GAL DN Tulcea:  
� Compartimentul Administrativ (echipa de implementare) – verifică aspectele legate de conformitatea, eligibilitatea și criteriile de selecție pentru proiectele depuse;  
� Comitetul de Selecție a Proiectelor – pe baza rapoartelor de evaluare selectează proiectele depuse;  
� Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor – soluționează contestațiile depuse de beneficiarii nemulțumiți de rezultatul selecției. Informațiile sintetizate privind detalierea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse la nivelul Asociației GAL DN Tulcea sunt descrise mai jos: Pasul 1: Compartimentul Administrativ (echipa de implementare)  înregistrează cererile de finanțare ale solicitanților la secretariatul GAL, întocmai după cum a fost indicat în lansarea Apelului de selecție.  Pasul 2: Compartimentul Administrativ verifică respectarea conformității și completează FIȘA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII. Pasul 3: Compartimentul Administrativ verifică eligibilitatea proiectului și întocmește FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII. Pasul 4: Compartimentul Administrativ verifică respectarea criteriilor de selecție, întocmește și completează FIȘA DE VERIFIARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE. Pasul 5: După verificarea criteriilor de conformitate, eligibilitate și selecție, se va desfășura procesul de selecție a proiectelor în urma căruia se vor stabili proiectele care vor primi finanțare la nivel GAL. SELECȚIA PROIECTELOR SE VA FACE DE CĂTRE COMITETUL DE SELECȚIE A PROIECTELOR.  Pasul 6: După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție a Proiectelor va emite un Raport de Selecție Intermediar38.  Pasul 7: GAL va transmite fiecărui solicitant o notificare cu privire la rezultatul Raportului de Selecție Intermediar.  Pasul 8: Dacă proiectul depus de un solicitant este declarat neeligibil sau eligibil și neselectat sau, din oricare alte motive, un solicitant este nemulțumit de rezultatul procedurii de selecție și se consideră îndreptățit, acesta poate depune contestație.  Pasul 9: Contestațiile depuse în termen la sediul GAL vor fi analizate de Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor.  Pasul 10: În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție Proiecte va emite Raportul de Selecție Final39 care va fi făcut public atât la sediul cât și pe pagina GAL.  Pasul 11: În baza RAPORTULUI DE SELECȚIE FINAL, GAL va transmite notificări tuturor beneficiarilor, cu privire la rezultatul final al procedurii de selecție.  Pasul 12:  Cererile de finanțare selectate vor fi depuse de către GAL la AFIR, fiecare fiind însoțită de Fișa de verificare a conformității, Fișa de verificare a eligibilității și Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Raportul de Selecție Final.  Pasul 13: Toate proiectele selectate la nivelul GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de către GAL la AFIR în vederea urmăririi procedurii de contractare.                                                             38 * în care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 39  Idem 33 



  Strategia de Dezvoltare Locală GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

__________________________________________________________________________________ ală GAL Dobrogea de Nord Tulcea                                                                    80    

                                              
 

 
 CAPITOLUL XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale  
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Pentru a garanta transparența în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de interese, în implementarea SDL GAL DN Tulcea va exista o separare adecvată a responsabilităților, cu respectarea regulilor în materie de evitare a conflictului de interese40, astfel: (1)persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță41 unui solicitant, încălcarea acestor prevederilor fiind sancționată cu excluderea solicitantului din procedura de selecție.  (2) în procesul de verificare/ evaluare/ aprobare  a cererilor de finanțare nu vor fi implicate următoarele persoane42: a). cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți;  b). soț/ soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare alunuia dintre solicitanți; c). cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare. Separarea responsabilităților va însemna că: -cei implicați în elaborarea proiectului nu vor fi implicați în procesul de selecție sau de aprobare a acestuia; -cei implicați în elaborarea, evaluarea, selecția sau aprobarea proiectului nu vor fi implicați în activități de verificare a cererilor de plată.  Se va ține cont în permanență de recomandările Curții de Conturi Europene43și se va identifica cu claritate atât succesiunea evenimentelor în procesul de verificare/ evaluare/ aprobare a cererilor de finanțare, cât și cine este implicat în fiecare etapă, printr-un manual de PI, astfel:  - dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de Contestații sau a unuia dintre angajații GAL implicați în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în care această persoană are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale naționale și comunitare aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare, nu va avea drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție/contestație în cauză44;  - în cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnați de CS, CC constată că se află în situația de conflict de interese, acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa;  - în cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației.                                                            40Art.10 și 11 din OUG nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 41Art.10, alin.(4) din OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 42Art.11, alin.(2) și (3) din OUG 66/ 2011- privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 43Raportul special nr. 5 / 2010 privind Implementarea abordarii Leader pentru Dezvoltarea Rurală. 44Art.12 din OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 
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  ANEXE 



Anexa 3- Componența parteneriatului    PARTENERI PUBLICI  Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 
lucru/sucursal / filial  (localitate)1 Obiect de activitate 1. Unitatea Administrativ 

Teritorial  comuna Grindu Comuna Grindu, strada Principal  
nr.50, județul Tulcea Administrație public  local  PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 6,67 %  

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 
lucru/sucursal / filial (localitate)1 Obiect de activitate 2. S.C Borg S.R.L  Sat Smârdan, comuna Smârdan, 

județul Tulcea Reprezentanți ai organizatiilor agricole – Cultivarea plantelor; 
gr din ritul destinat pieței, horticultur . 3. S.C Lombardi Agro S.R.L  oraș M cin, strada Republicii 

nr.27A, județul Tulcea/  
Comuna IC Br tianu,sat IC Br tianu, 

județul Tulcea Reprezentanți ai organizațiilor agricole – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase și a plantelor 
produc toare de semințe oleaginoase 4. S.C Prosilva-Serv S.R.L Sat Jijila, comuna Jijila,  

județul Tulcea Reprezentanți ai sectorului silvic 
– Silvicultura și alte activit ți forestiere 5. S.C EBC Universal S.R.L  Sat V c reni, comuna V c reni, 

județul Tulcea Cultivarea plantelor nepermanente 6. S.C Mitu Costel S.R.L  Sat Pardina, comuna Pardina,  aleea Parcului, Blocul de garsoniere, nr.7, Etaj P, județul Tulcea Comerț cu am nuntul în magazine nespecializate 7. Morozov Nicoleta Mihaela PFA S.C. Cetalul Violetelor S.R.L.  Sat Ceatalchioi, comuna Ceatalchioi, str.Prim verii nr.60, camera 1, județul Tulcea Creșterea altor animale Cultivarea legumelor și a pepenilor, a r d cinoaselor și tuberculilor 8. T taru C t lin Florin PFA Ionescu Florin 
Gravur  P.F.A. Sat Somova Mineri, Comuna Somova, strada Balanței S lciilor nr.158, județ Tulcea Cultivarea legumelor și a pepenilor, a r d cinoaselor și tuberculilor  Alte activit ți de tip rire n.c.a. 9. PFA MOCANU Vasilica  Sat Niculițel, comuna Niculițel, 

strada Morii nr.22, județul Tulcea Reprezentant grup de produc tori -Creșterea altor animale - apicultur  – form  
asociativ                                                             1 Se va completa cu denumirea localit ții din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de parteneriat se menționeaz  localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați. 



PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 53,33 % 
PARTENERI SOCIETATE CIVIL  (ONG) Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursal /filial  (localitate)1 Obiect de activitate2 10. Asociația de 
Dezvoltare Durabil  

a Județului Tulcea Tulcea, strada P cii nr.20,  
județul Tulcea Consultanț  pentru realizarea de 

proiecte cu finațare european  - ADI 11. Asociația  ,,Unitate pentru 
s n tate”  Oraș Isaccea, strada 1 Decembrie, 

nr.25, județul Tulcea Protecția drepturilor pacienților în general  - ONG 12. AAssoocciiaațțiiaa    ,,,,NNaattuurraa  ZZââmmbbeeșșttee””   Sat Luncavița, comuna Luncavița, 
județul Tulcea Protecția mediului înconjur tor în regiunea Dobrogea - ONG 13. Asociația Agricol  

,,Dinogeția”  Comuna Luncavița, str. 
Gr nicerilor, nr.1, județul Tulcea Reprezentant grup de produc tori agricoli – form  asociativ  14. AAssoocciiaațțiiaa    

””EElliioott  HHoouussee”” Tulcea, strada Babadag, nr.138/ sat  Somova, comuna Somova, strada Prim verii nr.72, județul Tulcea - Consolidarea participarea și colaborarea tuturor grupurilor de interes implicate în promovarea 
egalității de șanse între femei 

și bărbați în mediul social, 
economic și în câmpul muncii, a politicilor nondiscriminatorii 
pentru creșterea calității vieții femeilor din România. - Sprijinirea tineretului și categoriilor sociale defavorizate 

prin inițierea, dezvoltarea și coordonarea de programe 
educaționale si sociale menite s  
le egalizeze șansele de formare, 
dezvoltare, afirmare și integrare socio-profesional ". 15. CCoommuunniittaatteeaa  IIttaalliiaannăă  ””FFrriiuullaannaa””  Sat Greci, comuna Greci,  

județul Tulcea Organizație ce reprezint  minoritatea italiană din comuna 
Greci, județul Tulcea  PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVIL  DIN TOTAL PARTENERIAT 40,00 %  PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE Nr. crt. Nume și prenume Domiciliu1 Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL 1.    PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT ____% (max. 5%)                                                             2 Se va evidenția obiectul de activitate care reprezint  interesele unei minorit ți locale/interesele tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului. 



Suprafa  TERITORIU GAL Popula ie TERITORIU GAL VALOARE TOTAL  COMPONENTA A (EURO) VALOARE TOTAL  COMPONENTA B (EURO)1.457,06 35.325,00 2.136.591,21 679.550,31PRIORITATE M SURA INTENSITATEA SPRIJINULUI CONTRIBU IA PUBLIC  
NERAMBURSABIL / M SUR 2            
(FEADR + BUGET NA IONAL)EURO CONTRIBU IA PUBLIC  NERAMBURSABIL / 

PRIORITATE (FEADR + BUGET NA IONAL)EURO VALOARE PROCENTUAL 3 (%)1 M2/1C 100,00% 32.721,50 32.721,50 1,16%M7/2A 100,00% 135.000,00M6/2B 100,00% 360.000,00M5/6A 100,00% 470.000,00M1/6B 100,00% 179.730,00M3/6B 90%; 100% 100.000,00M4/6B 100,00% 783.505,00M8/6B 90%; 100% 51.149,64100,00% 25,00%100,00%[1] Va fi completat  cu valoarea aferent  teritoriului și popula iei vizate de SDL, exprimat  în Euro.[2] Alocarea financiar  pe m suri va fi stabilit  în func ie de nevoile identificate.[3] Va fi indicat  valoarea procentual  pe fiecare prioritate raportat  la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.[4] Valoarea nu trebuie s  dep șeasc  20% (25% pentru Delta Dun rii) din costurile publice totale efectuate pentru aceast  strategie.[5] Nu va fi completat  la momentul depunerii SDL. Valoarea aferent  componentei B va fi comunicat  ulterior public rii raportului final de selec ie, în vederea definitiv rii planului de finan are.

Anexa 4 Plan de finan are

17,58%6 1.584.384,64 56,26%

Cheltuieli de func ionare și animare4 704.035,38TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2.816.141,52

VALOARE SDL COMPONENTA
COMPONENTA A+B1 2 495.000,00


